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فصـلنامه علمی فرهنگ رضـوی  سال نهم، شماره 33، بهار 1400

دریافت: 1399/1/15  پذیرش: 1399/3/12
عبدالله  اصفهانی1  

چکیده 

ــدون آن در  ــن ب ــه دی ــوری ک ــه ط ــت؛ ب ــری اس ــع بش ــای جوام ــی ترین نیازه ــی از اساس ــت اخالق تربی
ــه  ــی ب ــام فراوان ــانb، اهتم ــع آن معصوم ــه تب ــم و ب ــرآن کری ــت. ق ــوان اس ــش نات ــه اهداف ــت یابی ب دس
اتمــاِم مــکارم اخــالق مبــذول داشــته اند. »تحلیــل گفتمانــی« بــه عنــوان یکــی از علــوم بین رشــته ای علــوم 
انســانی، ســاز و کاری عالمانــه در کشــِف ارتبــاط بیــِن »دیدگاه هــای فکــری اجتماعــی« و »ســاختارهای 
گفتمانــی« و اســتخراج پیــام واقعــِی الیه هــای زیریــن متــن اســت. پرســش اساســی مقالــه کــه بــه روش 
توصیفــی، تحلیلــی و آمــاری نــگارش یافتــه، چیســتی ارتبــاط فرهنگــِی کاربســت واژگان قرآنــی تربیتــی، 
اخالقــی حضــرت رضــاg بــا محوریــت کتــاب عیــون اســت. دســتاورد مقالــه آن اســت کــه 1/30 درصــد 
ــون«،  ــه »عی ــه این ک ــت ب ــا عنای ــه ب ــت ک ــی اس ــی و اخالق ــای تربیت ــون، واژه ه ــاب عی از کل واژگان کت
تألیفــی مســتقل در حــوزۀ تربیتــی و اخالقــی نیســت و مشــتمل بر طیــف گســترده ای از مطالــب تاریخی، 
اجتماعــی،  اعتقــادی و... اســت، ایــن درصــد قابــل توجــه اســت؛ همچنیــن اساســی ترین اهداف رســالت 
پیامبــرn در قالــب وفــوِر نســبِی کاربســت تک واژه هایــی همچــون: علــم، ایمــان،  صــدق، طاعــت، تذّکر، 
حکمــت، ذنــب، ظلــم، تقــوا، اصــالح، تّقــرب، معرفــت، بصیــرت، عدالــت، اخــالق و... و »واژگان متناســب 
و هــم آوا«، در بیــان حضــرت تجلــی کــرده اســت. آمــار کّمــی ایــن کاربســت ها، بــه وضــوح، معنادار و نشــانۀ 
الیه هــای زیریــن اندیشــه تربیتــی، اخالقــی قــرآن مــّد نظــر حضــرت و طبقه بنــدی مفاهیــم دارای اولویــت 

در بــاور ایــن بزرگــوار اســت.

.gکلیدواژه ها: تحلیل واژگانی، مفاهیم اخالقی، گفتمان کاوی، عیون اخبار الرضا
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تحلیل واژه گزینی قرآنی در حوزۀ مفاهیم تربیتی اخالقی، مقاله پژوهشی
»gدر »عیون اخبار الرضا gبا گفتمان کاوی حضرت رضا

اصفهانی، عبدالله )1400(. تحلیل واژه گزینی قرآنی در حوزة مفاهیم تربیتی 
.»gدر »عیون اخبار الرضا gاخالقی، با گفتمان کاوی حضرت رضا
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مقدمه 

ــترک  ــای مش ــن دغدغه ه ــه مهم تری ــان و از جمل ــی انس ــای زندگ ــی ترین نیازه ــت از اساس تربی
جوامــع انســانی، کشــورها و ملت هاســت. تعلیــم و تربیــت بــه معنــای پــرورش و رشــد قــوای ذهنی 
ماننــد قــّوه ادراک، حافظــه، تخّیــل، تداعــی معانــی، یــادآوری، دقــت اراده و تعّقــل اســت)ر.ک: 
شــریعتمداری، 1396: 63(، بــه طــوری کــه موجبــات رشــد بیشــتر انســان شــود و فــرد را بــرای 

زندگــی موفــق در اجتمــاع آمــاده ســازد.

ــر قــوای طبیعــت و رشــد سرســام آور دانش هــای  ــا تســلط روزافــزون ب جامعــۀ مــدرن امــروزی ب
بشــری کــه الزمــۀ آن روابــط پیچیده تــر انسان هاســت، بیــش از هــر برهــه تاریخــی نیازمنــد اخــالق 
و تربیــت انســانی و الهــی اســت، بــه طــوری کــه کمبــود یــا تضعیــف برخــی از ویژگی هــای تربیــت 

اخالقــی بــه عنــوان یکــی از بحران هــای بنیادیــن جامعــۀ بــزرگ جهانــی شــمرده می شــود.

ــران  ــالت پیامب ــداف رس ــیار دارد و آن را از اه ــد بس ــان تأکی ــی انس ــد اخالق ــر رش ــم ب ــرآن کری ق
ــانی  ــالق انس ــکارم اخ ــاِم م ــه اتم ــور ب ــتن را مأم ــی خویش ــرn در احادیث ــت. پیامب ــمرده اس ش
معرفــی فرموده انــد)ر.ک: مجلســی، 1403ق، ج1: 98( و روایــات اهــل بیــتb نیــز بــه فراوانــی 
از مــکارم اخــالق و تربیــت اخالقــی ســخن گفته انــد)ر.ک: کلینــی،1407ق، ج2: 55(. بنابرایــن 
ــردی و  ــعادت ف ــد و س ــش برس ــداف خوی ــه اه ــد ب ــز نمی توان ــالق هرگ ــت و اخ ــدون تربی ــن ب دی

اجتماعــی، دنیــوی و اخــروی بشــریت را تأمیــن نمایــد. 

آنچــه در ایــن پژوهــش مــّد نظــر اســت، پژوهــش در بــاره کاربســت واژگان قرآنی تربیتــی، اخالقی 
کتــاب عیــون و »تحلیــل گفتمانــی« واژگان پــر کاربــرد در ایــن دو حوزه، نســبت بــه ســایر واژگان در 
تألیــف فــوق اســت تــا بــا »متــن کاوی« یکــی از مشــهورترین منابــع روایــی آن حضــرت کــه بنــا بــر 
پژوهــش نگارنــده از ســطح مطلوبــی بــه لحــاظ احادیــث »ُمســند و معتبــر« و تعــداد راویــان موثــق 
برخــوردار اســت، انــگاره ای از الیه هــای زیریــن تفکــرات حضرتــش در حــوزۀ اخالقــی، تربیتــی در 
هماهنگــی بــا مفاهیــم قرآنــی، کشــف شــود و خدمتــی ناچیــز در بیــان هماهنگــی اندیشــه های 
اخالقــی تربیتــی حضــرت بــا مفاهیــم قــرآن و نشــانگر عمــِق باورهــای حضــرت در ایــن دو حــوزه 

باشد.
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 دســتاورد پژوهــش نشــانگر آن اســت کــه بــه رغــم وجــود مقــاالت گوناگــون تربیتــی و اخالقــی 
ماننــد »تربیــت دینــی در کالم امــام خمینــی« )حمیــد زاده، 1380(، »مبانــی تعلیــم و تربیــت از 
دیــدگاه آیــت اللــه جــوادی آملــی« )حبیبــی،1394(، »مبانــی و شــیوه های تربیــت اخالقــی در 
قــرآن کریــم از دیــدگاه عالمــه طباطبایــی« )کبیــری و معلمــی، 1388(، »تفســیر و تحلیــل واژگان 
تربیتــی در صحیفــه ســجادیه«،)موالیی پــارده، محمــدی و ســارلی، 1396(، »معرفت گرایــی بــه 
مثابــه رویکــرد تربیــت اخالقــی از دیــدگاه امــام ســجادg« )ایــزدی و مهــدوی، 1392(، »ســیره 
تربیتــی پیامبــرn و اهل بیــتb« )داوودی و حســینی زاده، 1398( و... کــه مفاهیــم تربیتــی 
اخالقــی را از منظــر معصومــانb، دانشــمندان و منابــع روایــی مــورد بررســی قــرار داده انــد؛ امــا 
پژوهــش حاضــر بــا تحلیل معنایــی آمــاری کاربســت واژگان قرآنی، تربیتــی و اخالقی کتــاب عیون 

بــه شــیوه »تحلیــل گفتمانــی« کامــال نوآورانــه اســت.

روش شناسی تحقیق 

ایــن پژوهــش بــه روش توصیفــی تحلیلــی، آمــاری بــه دنبــال واژگان تربیتــی اخالقــی قــرآن کریم 
در متــن کتــاب »عیــون اخبــار الرضــاg« اســت. در ایــن تحقیــق پی جــوِی روش علمــی »تحلیل 
گفتمانــی« ســاختار زبانــِی گفتمان مــدار حضــرت رضــاg در ایــن منبــع معتبــر حدیثی هســتیم 
تــا پــس از بررســی کاربســت تک واژه هــای تربیتــی، اخالقــی و قرآنــی، در انــواع قالب هــای لفظــی 
و مشــتقات کلمــه، تکــرار عیــن واژه هــا  و آمــار وفــوِر نســبِی »واژگان متناســب و هــم آوا«، نســبت بــه 
مجمــوع واژگان تربیتــی اخالقــی کتــاب عیــون، بــه بیــان آمــار درصــد کاربســت »هــر واژه تربیتــی 
اخالقــی عیــون« و »مجمــوع واژگان متناســب و هــم آوا«، نســبت بــه کل واژگان تربیتــی اخالقــی 
ایــن کتــاب مبــادرت نماییــم، آن گاه بــه »تحلیل گفتمانی« ســاختار کّمــی واژگان تربیتــی اخالقی 
ــن اندیشــه های  ــام واقعــی و الیه هــای زیری ــه پی ــم و ب ــر اســاس متــن »عیــون« بپردازی حضــرت ب

حضــرت و دیدگاه هــای عمیــق تربیتــی اخالقــی ایشــان دســت یابیــم. 
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مفهوم شناسی تربیت و اخالق 

واژۀ تربیــت از دو ریشــۀ »ربــو« و »ربــب« اشــتقاق یافتــه اســت. واژه »ربــو« در لغــت به معنــای زیاد 
کــردن، افــزودن و رشــد دادن چیزی از مســیر خاص خــود اســت)فراهیدی، 1408ق،ج 8: 283(. 
واژه »ربــب« معانــی مختلفــی دارد از جملــه صاحــب، مالــک، مدبــر و سرپرســت. از ایــن معانــی، 
مفهومــی کــه بــه معنــای تربیــت نزدیــک باشــد از مــادۀ »ربــو« اســت. »ربب« بــه معنای سرپرســتی 
اســت؛ زیــرا چیــزی کــه تحــت سرپرســتی کســی قــرار گیــرد پــرورش می یابــد و در مســیر رشــد و 
تعالــی قــرار می گیرد)ابــن منظــور، 1414ق، ج1: 399-406(. تربیــت عبــارت اســت از پــرورش 
دادن، یعنــی اســتعدادهای درونــی  را کــه بالقــّوه در یــک شــی ء موجــود اســت، بــه فعلّیــت درآوردن 
و پــروردن. تربیــت فقــط دربــارۀ جاندارهــا یعنــی گیــاه، حیــوان و انســان صــادق اســت)مطهری، 

1367،ج1: 95(.

ــالق  ــام اط ــر اجس ــکل و ظاه ــه ش ــه ب ــق« ک ــل »َخل ــق« و در مقاب ــع »ُخل ــت جم ــالق در لغ اخ
می شــود)راغب، 1387: 164( و بــه معنــای نوعــی سرشــِت باطنــی اســت. همچنیــن بــه صفــات 
نفســانی راســخ انســان کــه افعــال متناســب بــا آن صفــات، بــدون تأمــل،  تردیــد و بی درنــگ از وی 
صــادر شــود، تعریــف شــده اســت)دیلمی، 1381: 18(؛ امــا در اصطــالح، اخــالق بــه چنــد معنــا 
اســتعمال می شــود. گاهــی بــه معنــای صفــات نفســانی و گاهــی بــه معنــای صفــت فعــل یعنــی 
ــانی  ــت( نفس ــت )و هیئ ــن حال ــزدی، 1373: 9(. ای ــود)مصباح ی ــتفاده می ش ــی اس کار اخالق
ممکــن اســت بــه طــور طبیعــی، ذاتــی و فطــری در انســان وجــود داشــته باشــد، ماننــد کســی 
کــه بــه ســرعت عصبانــی می شــود و ممکــن اســت برخاســته از وراثــت، تمریــن و تکــرار باشــد)ابن 

ــا: 151(. ــکویه، بی ت مس

اخــالق و تربیــت از دیربــاز در حــوزۀ اســالم،  بــه یــک معنــا بــه کار رفتــه و از تفکیــک ایــن دو بــه 
عنــوان دو »رشــتۀ علمــی« در حوزه هــای علمیــه زمــان زیــادی نمی گــذرد و شــاید در دورۀ معاصــر، 
از هــم تفکیــک شــده اند. تربیــت و اخــالق هــر دو در رشــد صفــات پســندیده و زدودن رذایل اخالق 
اشــتراک دارنــد منتهــا تربیــت، غیــر از تربیــت اخالقــی اســت. ابعــاد دیگــری ماننــد هــدف، روش، 
موضــوع، محتــوا، محیــط تربیتــی، کارکــرد و قلمــرو مســتقل دارد و همچنین شــامل ســاحت های 
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ــی و معنــوی می شــود؛ امــا  حیــات انســان ماننــد حوزه هــای عاطفــی، اجتماعــی، ذهنــی، بدن
مهم تریــن تفاوت هــای تربیــت و اخــالق عبــارت اســت از:

ــو و  ــادات نیک ــب ع ــل و کس ــد و تکام ــب رش ــت و موج ــرد اس ــه ف ــوط ب ــتر مرب ــالق بیش 1. اخ
ــه رفتارهایــی اطــالق می شــود کــه جنبــۀ دیگرســازی دارد و  خودســازی می شــود؛ امــا تربیــت ب
هــدف آن، پــرورش روحــی و معنــوی یــا اصــالح رفتــار دیگــران اســت )بوطــی، 1426ق: 1۵3(.

2. تربیــت بــه مطلــِق پــرورش دادن و ســاختن، اطــالق می شــود. از ایــن  رو شــامل تربیت انســان 
و حیــوان، انســان شایســته و خالفــکار می شــود و فرقــی نمی کنــد کــه بــه چــه هدفی باشــد؛ لیکن 
علــم و فــن اخــالق، امــری تابــع قصــد و غــرض مــا نیســت، بلکــه در مفهــوم اخــالق نوعی قداســت 
ــورد  ــوان آن را در م ــم( و نمی ت ــت آوری ــه دس ــت را ب ــار قداس ــالک و معی ــد م ــت)که بای ــه اس نهفت
حیوانــات بــه کار بــرد و فقــط در مــورد انســان بــه کار مــی رود؛ لــذا می گوییــم، فعــل اخالقــی، در 
مقابــل فعــل طبیعــی قــرار دارد و مقصــود از افعــال غیــر طبیعــی نوعــی از کارهاســت کــه مقتضای 
طبیعــت و ســاختمان عــادی بشــر نباشــد: ایثــار، انصــاف، گذشــت و... )مطهــری، 1372،ج 22: 

741؛ 1367: 95(.

3. »تربیــت« ابــزار رشــد »اخــالق« اســت و بــا فراینــد »تربیــت اخالقــی« می تــوان فضایــل اخالق 
را بــه افــراد آموخــت و رذایــل اخالقــی را از آنــان زدود. در مجمــوع بیــن اخــالق و تربیــت نســبت 
»عــام و خــاص مــن وجــه« برقــرار اســت؛ زیــرا آن دو افــزون بــر نقــاط مشــترکی کــه در زمینــة تربیت 
اخــالق دارنــد، هــر کــدام دارای جنبه هــای اختصاصــی نیــز هســتند کــه در نتیجــه، رابطــه عمــوم 

و خصــوص مــن وجــه، میــان حــوزۀ اخــالق و تربیــت تعییــن می شــود. 

آنچــه در ایــن پژوهــش مــّد نظــر اســت »اخــالق« بــه معنای صفــات نفســانی و فعل اخالقــی، اعم 
از فضیلــت و رذیلــت و همــه آنچــه در قلمــرو و ابزارهــا، روش هــا، مبانــی، اهــداف و نتایــج می گنجد 
و »تربیــت اخالقــی« بــه معنــای بــه فعلیــت رســاندن اســتعدادهای بالقــوۀ نظــری اســت)ایزدی، 
1392: 13-14(، چنانکــه هــدف از آن پــرورش اســتعدادهای درونــی انســان بــرای ایجــاد و رشــد 

صفات پســندیده اخالقــی اســت)کبیری و معلمــی، 1388: 70(.
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آشنایی با کتاب »عیون اخبار الرضاg« و اعتبارسنجی سندی رجالی آن

عیــون اخبــار الرضــاg از معتبرتریــن منابــع روایــی شــیعه اســت و از ارزش  و اعتبــار خاصــی 
برخــوردار اســت، بــه طــوری کــه مــورد توجــه خــاص علمــای شــیعه و بســیاری  از اندیشــمندان 
اســالمی قــرار گرفتــه و ترجمــه و شــرح هایی بــر ایــن کتــاب نگاشــته شــده اســت. شــیخ صــدوق 
در تألیــف ایــن کتــاب، ضمــن 69 بــاب، مجموعــه روایاتــی را کــه از حضــرت رضــاg نقــل شــده، 
جمــع آوری کــرده اســت. ابــواب گوناگــون ایــن کتــاب شــامل طیــف گســترده ای از مطالــب اســت 

ــل تقســیم بندی نمــود: ــوان آن را در عناویــن ذی ــه طــور اجمــال می ت کــه ب

1. ابوابــی کــه بــه نحــوی مربــوط بــه زندگی نامــه و مبــارزات سیاســی اجتماعــی حضــرت رضــا
g محســوب می شــود. ماننــد: علــت نام گــذاری حضــرت بــه رضــاg؛ زمــان والدت حضــرت؛ 
ورود ایشــان بــه نیشــابور؛ علــت پذیــرش والیت عهــدی مأمــون و... . باب هــای 1، 2، 3، 5، 9، 35، 

38، 39، 41، 58، 60، 61، 62، 63 و 64 مربــوط بــه ایــن حــوزه اســت.

2. ابوابــی کــه بــه حــوزۀ عقایــد اســالمی اختصــاص یافته اســت و بــه عنــوان نمونــه در خصوص: 
ــای 10،  ــت. باب ه ــه اس ــومb و... پرداخت ــام معص ــانه های ام ــرn، نش ــات پیامب ــد، صف توحی

11، 19، 20، 22، 29، 33، 34، 45 و 59 مربــوط بــه ایــن حــوزه اســت.

3. ابوابــی کــه بــه تبییــن معجــزات حضرت پرداختــه اســت. ماننــد: باب هــای 40، 46، 47، 48، 
49، 50، 51، 52، 53، 54 و 69.

4. ابوابــی کــه بــه مناظــرات علمــی حضــرت بــا اهــل ادیــان و مذاهــب اختصــاص یافتــه اســت. 
ماننــد باب هــای 12، 13، 14، 15، 23 و 55.

5. ابوابــی کــه بــه نحــوی »روایــات تفســیری« حضــرت در خصــوص برخــی آیــات قرآن محســوب 
ــای 17، 18 و 27. ــد باب ه ــود. مانن می ش

ــد  ــت. مانن ــهh و... اس ــرت معصوم ــارت حض ــرت و زی ــارت حض ــه زی ــوط ب ــه مرب ــی ک 6. ابواب
و 68. باب هــای 65، 66، 67 
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7. ابوابی که به مسائل گوناگون پرداخته است. مانند باب های 28، 30، 31 و 32.

8. ابوابی که مشتمل بر اخبار نادر است. مانند باب های 26 و 37.

9. ابوابــی کــه بــه حــوزۀ مفاهیــم اخالقــی و تربیتــی اختصــاص یافتــه اســت. ماننــد باب هــای 
42، 43 و 57. 

بنابرایــن بــا توجــه بــه تنــوع مفاهیــم دینــی و تاریخــی در تألیــف فــوق، بخــش کوچکــی از روایــات 
حضــرت بــه حــوزۀ مفاهیــم اخالقــی و تربیتــی اختصــاص یافتــه اســت، لیکن نظــر به اعتبــار علمی 
و رجالــی شــیخ صــدوق در حدیث نــگاری و ویژگی هــای مثبــت و بــارزی همچــون نــگاه محققانــه و 
موشــکافانه، تحلیــل احادیــث تقّیه آمیــز،  دســت یابی بــه نســخه اصلــی نقــل معصــومg در برخــی 
مــوارد، اجتنــاب از پذیــرش اخبــار ضعیــف االســناد و... )ر.ک: صفــری فروشــانی، 1386: 175( و 
اســتحکام ســندی رجالــی روایــات عیــون اخبــار الرضــا و ... تحلیــل گفتمــان حضــرت بــا گزینــش 
واژه هــای قرآنــی در حــوزۀ مفاهیــم اخالقــی تربیتــی در ایــن تألیــف و کشــف اهمیــت و جایــگاه ایــن 

آموزه هــا از منظــر اندیشــه ها و باورهــای آن بزرگــوار، از ضــرورت برخــوردار اســت.

»گفتمان کاوی« در کشف ارتباط »ساختمان گفتمانی« با دیدگاه های اندیشمند

انســان اغلــب بــه وســیله واژگان می اندیشــد. واژه هــا بــه عنوان نشــانه، تفکر را برای انســان آســان 
ــه گســتردگی روی می نهــد و شــکل  ــان ب ــه شــد، زب ــرورده و فرهیخت می کننــد. وقتــی اندیشــه پ
خاصــی بــه خــود می گیــرد. یکــی از کهن تریــن پرســش های علمــی بشــر در دانــش روان شناســی 
و زبان شناســی، تبییــن منطــق رابطــۀ زبــان و تفکــر اســت. »رونــد اندیشــیدن، درونــی و فراینــد 
ســخن گفتــن، بیرونــی اســت. تفکــر، مکالمــه درونــی انســان اســت و مطالعــه، تفکــر بیرونــی وی. 
بنابرایــن علــم منطــق )= متدلــوژی تفکــر و منطق اندیشــیدن( و دســتور زبــان )= متدلــوژی زبان و 

منطــق زبــان( دو روی درونــی و بیرونــی یــک مطلب انــد«)ر.ک: شمیســا، 1373: 48(.

ــوم انســانی  ــان و تفکــر از ســوی بســیاری از اندیشــمندان عل در ســده های معاصــر، ارتبــاط زب
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مــورد مداّقــه قــرار گرفتــه و حــدود 200ســال اســت کــه بحــث ارتبــاط زبــان و تفکــر در اروپــا و در 
ــان« در ســال 1768 میــالدی کــه برنــده جایــزه  ــاره منشــأ زب ــام »درب ــه ن ــر1« ب ــر »هرب ــا اث واقــع ب
آکادمــی علــوم شــد، مطــرح گردیــد. بنــا بــر دیــدگاه هربــر، زبــان بــه عنــوان یــک نظــام کــه متعلــق 
بــه یــک قــوم اســت، بــه جهان بینــی افــراد آن قــوم شــکل می دهــد و زبــان تنهــا وســیله نیســت، 
بلکــه مخــزن و صــورت آشــکار تفکــر اســت؛ زیــرا تجربــه و دانــش نســل های زیــادی در زبــان جمــع 
ــۀ فلســفۀ تحلیــل  می شــود)ر.ک: منصــوری، 1364: 320(. همچنیــن ویتگنشــتاین در »نظری
زبــان« خویــش از طریــق تحلیــل منطقــی زبــان، بــه تحلیــل ســاختار اندیشــه می پــردازد)ر.ک: 
خاقانــی اصفهانــی، 1394: 3(. زبانــی کــه بهره منــد از عناصــر زبانــی همچــون قواعــد صرفــی، 
نحــوی و بالغــی و غیــر زبانــی ماننــد بافت فرهنگــی، اجتماعی و موقعیتــی گوینده باشــد، قابلیت 
تبدیــل »متــن« از یــک نوشــته بــه یــک گفتمــان را دارد؛ بــه طــوری کــه از طریــق عناصــر زبانــی و 
غیــر زبانــی می تــوان الیه هــای فکــری و ایدئولوژیکــی گوینــده را بررســی و تحلیــل نمــود)ر.ک: 

همــان: 8و10(.

ــت)ر.ک:  ــده اس ــر ش ــای آن، تعبی ــا معن ــی ی ــرد اجتماع ــا کارک ــه ب ــالزم گفت ــه ت ــان« ب »گفتم
.)52  :1379 یارمحمــدی،  82؛   :1380 یارمحمــدی، 

»تحلیــل گفتمانــی« عبــارت اســت از تعبیــه ســاز و کار مناســب و اعمــال آن در کشــف و تبییــن 
ارتبــاط گفتــه )یــا متــن( بــا کارکردهــای فکــری اجتماعــی؛ بنابرایــن تحلیــل گفتمانــی در صــدد 
کشــف و تبییــن ارتبــاط بیــن دیدگاه هــا و ســاختارهای فکــری اجتماعــی و ســاختارهای گفتمانی 
اســت)ر.ک: خســروی نیــک و یارمحمــدی، بــه نقــل از فــرکالف، 1380: 183(، تــا معنــای کالم 
را بــا توجــه بــه قواعــد و مؤلفه هــای شــکل دهنده گفتمــان، جســت وجو کنــد)ر.ک: یارمحمــدی، 

.)84 :1380

همــۀ اجــزای صوتــی، واژگانــی و نحــوی زبــان، خــواه ناخــواه بــه نوعی بــا دیــدگاه ویــژه ای ارتباط 
دارد؛ ولــی بعضــی از ایــن ســاختارها برجســتگی بیشــتری دارنــد. چهــار ســاختار گفتمانــی ویــژه 
کــه در تبییــن دیدگاه هــای فرهنگــی اجتماعــی نقــش برجســته تری دارد و گزینــش هــر یــک از 

1. Herber
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آن هــا،  معنــادار خواهــد بــود، بــا الهــام از اندیشــه های هــاج و کــرس )1979م( عبــارت اســت از:

 الف. گزینش لغات و تعبیرات خاص )نام دهی(.

 ب. فرایند اسم سازی )= کاربست اسم به جای فعل یا جمله(.

 ج. به کارگیری )واژه( مجهول در برابر معلوم یا برعکس.

 د. بهره گیری از الگوهای متفاوت جمله )ر.ک: خسروی نیک و یارمحمدی، 1380: 174(.

تحلیــل گفتمانــی ســاختارهای زبانــی گفتمان مــدار موجــب می شــود، متــن کاوی صــورت پذیرد 
ــام واقعــی کــه در چارچــوب دیدگاه هــای فکــری اجتماعــی  ــه پی ــن متــن و ب ــه الیه هــای زیری و ب
گوینــده متــن وجــود دارد، دســت یازیــم. به عنــوان نمونه اینکــه چــه واژه ای در متن بــه کار می رود؛ 
چــرا بــه جــای فعــل، از اســم اســتفاده می شــود؛ چــرا مطلبــی پوشــیده و مبهــم بیــان می شــود یــا 
بــا صراحــت از آن تعبیــر می شــود؛ چــرا بخشــی از گفتــه برجســته شــده و بخــش دیگــر در حاشــیه 
قــرار می گیــرد و... در تحلیــل گفتمانــی و متــن کاوی مــورد مداّقــه قــرار می گیــرد)ر.ک: همــان: 
180(. بــه عنــوان نمونــه اینکــه دولــت آمریکایی هــا بمــب اورانیومــی را کــه در هیروشــیما منفجــر 
کردنــد و هــزاران نفــر را کشــتند، »مــرد چــاق« و بمب هــای پالتیونومــی را کــه در ناکازاکــی منفجــر 
ــرد بلنــد را »مــرد لحظــه ای« نام گــذاری کردنــد، در  ــا ُب ــو« و موشــک های ب کردنــد، »پســر کوچول
حقیقــت بــر آن انــد کــه بــر واقعیــت وحشــتناکی کــه بــر انفجــار ایــن ادوات نظامــی مترّتــب اســت،  

پوششــی فراهــم آورنــد)ر.ک: یارمحمــدی،  1376: 20(.

ــه  نتیجــه آنکــه واژه گزینــی یــک نویســنده و اندیشــمند حاکــی از تفکــر وی بــوده و می توانــد ب
شــیوۀ منطقــی، علمــی و روشــمند بررســی شــود و معنــادار باشــد. بــه کارگیــری واژگان پرکاربــرد، 
ــواع قالب هــای لفظــی و مشــتقات کلمــه، تکــرار عیــن واژه هــا، کاربســت الفــاظ انتزاعــی،  در ان
ــوی  ــی و ...از س ــی، تربیت ــانی، اخالق ــی، انس ــم اله ــه مفاهی ــه ب ــات، توج ــه مادی ــی ب کم توجه
گوینــده متــن، نشــان دهنده تمرکــز ذهنــی، ســاختار اندیشــه و میــزان باورهــای علمــی و کاربردی 
وی بــه ایــن مفاهیــم خواهــد بــود. واژه گزینــی در نویســندگان و گوینــدگان عــادی بشــری، ممکــن 
اســت خــودآگاه یــا ناخــودآگاه باشــد، لیکــن در خصــوص اولیــای الهــی نظر بــه جنبه والیی شــان، 
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آگاهانــه و معنادارتــر خواهــد بود)خاقانــی اصفهانــی، 1394: 3(.

ــج  ــری نتای ــه کارگی ــردی و ب ــری و کارب ــان نظ ــل گفتم ــت تحلی ــدرن، اهمی ــت م ــان پس در جه
ــی،  ــاط جمع ــایل ارتب ــامان دهی وس ــی و س ــی، اجتماع ــوالت سیاس ــت تح ــه آن، در هدای عالمان
همچنیــن تاثیــر آن در آمــوزش و پــرورش و تنویــر افــکار عمومــی آشــکارتر از گذشــته رخ می نماید. 
بــه همیــن دلیــل »تحلیــل گفتمــان« یکــی از حوزه هــای میان رشــته ای علــوم انســانی اســت و در 
رشــته های زبان شناســی، تاریــخ، جامعه شناســی،  نشانه شناســی، روان شناســی، علــوم ارتبــاط، 

مطالعــات فرهنگــی، علــوم شــناختی و... مــورد توجــه خــاص اندیشــمندان قــرار گرفتــه اســت.

ــه  ــن اندیش ــای زیری ــه الیه ه ــت یابی ب ــیوۀ دس ــه ش ــش ب ــن پژوه ــی در ای ــل گفتمان روش تحلی
حضــرت رضــاg بــا محوریــت واژه هــای اخالقــی و تربیــت اخالقــی کتــاب عیــون و بــه تناســب 
ــه درصــد وفــور نســبی »هــر واژه« و  »مجمــوع واژگان  کاربســت در قــرآن، از طریــق دســت یابی ب

هــم آوا« نســبت بــه مجمــوع واژگان اخالقــی و تربیتــی عیــون اســت.

gبررسی آمار کمی واژگان تربیتی-اخالقی قرآن در کتاب عیون اخبار الرضا

پیــرو پژوهــش نگارنــده، تعــداد کل واژگان در کتــاب عیــون اخبــار الرضــاg 168.640 واژه؛ 
و تعــداد کل واژگان تربیتــی اخالقــی قرآنــی ایــن کتــاب 2176 واژه اســت. از ســویی آمــار تنــوع 
ــه شــرح ذیــل اســت: واژگان تربیتــی اخالقــی قرآنــی استخراج شــده از تألیــف فــوق 47 واژه و ب

1. علم

یکــی از واژگان تربیتــی اخالقــی قــرآن، »علــم« اســت. ایــن واژه بــه همــراه مشــتقاتش ماننــد: 
تعّلــم، عالــم، ُعلمــاء، عــاّلم،  َمعالــم، یعلمــوا و... کــه مرتبــط بــا حــوزه تعلیــم و تعّلــم اســت 391 
ــی  ــن محاســبه واژه های ــادآوری اســت در ای ــه در متــن کتــاب عیــون آمــده اســت. درخــور ی مرتب
ــم نیســت، محاســبه  ماننــد: عالمــت، عالمــات، عاَلمیــن و... کــه مربــوط بــه حــوزه تعلیــم و تعّل
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نشــده اســت. واژۀ »علــم« در اصطــالح قــرآن بــه معنــای دانســتن و دانــش اســت، چنانکــه گاهــی 
بــه معنــای اظهــار و روشــن کردن)کهــف،12( و گاه بــه معنــای دلیــل و حجت)کهــف،4و5( بــه کار 
َبا 

َ
رفتــه است)قرشــی، 1352،ج 5: 33-34؛ راغــب، 1387: 347(. بــه عنــوان نمونــه: »َســِمْعُت أ

ْمَرَنــا َفُقْلــُت َلــُه َو َکْیــَف ُیْحِیــی 
َ
ْحَیــا أ

َ
ــُه َعْبــدًا أ َضــا ع َیُقــوُل َرِحــَم اللَّ اْلَحَســِن َعِلــیَّ ْبــَن ُموَســی الرِّ

َبُعوَنا«)ابــن  ــاَس َلــْو َعِلُمــوا َمَحاِســَن َکاَلِمَنــا اَلتَّ ــاَس َفــِإنَّ النَّ ُمَهــا النَّ ــُم ُعُلوَمَنــا َو ُیَعلِّ ْمَرُکــْم َقــاَل َیَتَعلَّ
َ
أ

ــه، 1378ق،ج 1: 307(. بابوی

2. ایمان 

یکــی از واژگان تربیتــی اخالقــی قــرآن »ایمــان« اســت. ایــن واژه بــه همــراه مشــتقاتش ماننــد: 
ُیؤمــن، أمانــات، مؤمــن، مأمونیــن، أمانــة و امثــال آن 277 مرتبــه در متــن کتــاب عیــون بــه آمــده 
اســت. »ایمــان« از ریشــه »َامــن« و در اصطــالح قرآنــی بــه معنــای تســلیم شــدن تــوأم بــا اطمینــان 
خاطــر اســت. قــرآن کریــم،  ایمــان بــه معنــای صــرف اعتقــاد و تصدیــق را تاییــد نمی کنــد. مؤمــن 
کســی اســت کــه در برابــر حــق تســلیم باشــد و آن قهــرا تــوأم بــا عمــل اســت و بــدون آن مصــداق 
ندارد)قرشــی، 1352،ج 1: 124-125؛ راغــب، 1387: 36(. چنانکــه در عیــون نیــز بــه همیــن 
َضــا ع َعِن  ْلُت الرِّ

َ
ْلــِت اْلَهــَرِویِّ َقــاَل: َســأ ِبــی الصَّ

َ
معنــا بــه کار رفتــه اســت. بــه عنــوان نمونــه: »َعــْن أ

ــاُن  ِإالَّ  یَم ــوُن اْلِ ــَواِرِح اَل َیُک ــٌل ِباْلَج َســاِن َو َعَم ــٌظ ِباللِّ ــِب َو َلْف ــٌد ِباْلَقْل ــاُن  َعْق یَم ــاَل ع اْلِ ــاِن  َفَق یَم اْلِ
َهَکَذا«)ابــن بابویــه، 1378ق،ج 1: 227(.

3. صدق

یکــی از واژگان تربیتــی اخالقــی قــرآن »صــدق« اســت. ایــن واژه بــه همــراه مشــتقاتش ماننــد: 
صادقــا، ُمَصــّدق، صــدوق، صّدقهــم و امثــال آن 129 مرتبــه در عیون آمــده اســت. واژه »صدق« در 
اصطــالح قرآنــی بــه معنــای خبــر راســت و عمــِل درســت بــه کار رفتــه است)قرشــی، 1352،ج 2: 
116؛ راغــب، 1387: 280(. ایــن واژه در متــن عیــون نیــز بــه همیــن معنــا بــه کار رفتــه اســت. بــه 
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ــَدُه َمــِن اْکَتَنَهــُه َو اَل  ــاُه َوحَّ ْشــِبیِه َذاَتــُه َو اَل ِإیَّ ــَه ]َعــَرَف َمــْن َعــَرَف ِبالتَّ عنــوان نمونــه: »...َفَلْیــَس اللَّ
َشــاَر ِإَلْیِه«)ابــن بابویــه، 

َ
ــاُه َو اَل َصَمــَد َصْمــَدُه َمــْن أ َق  َمــْن َنهَّ َلــُه َو اَل ِبــِه َصــدَّ َصــاَب َمــْن َمثَّ

َ
َحِقیَقَتــُه أ

1378ق،ج 1: 150(.

4. طاعت

یکــی از واژگان تربیتــی اخالقــی قــرآن »طاعــت« اســت. ایــن واژه بــه همــراه مشــتقاتش ماننــد: 
َاطَوعهــم، ُیطیــع، أطاعنــی، مطیــع و امثــال آن 113 مرتبــه در عیــون آمــده اســت. واژه »طاعــت« 
از ریشــه »طــوع« و بــه معنــای رغبــت و میــل و بنابــر نقــل راغــب بــه معنــای »انقیــاد« اســت. و در 
ْســَلَم َمــْن ِفــی 

َ
اصطــالح قرآنــی بیشــتر در معنــای فرمانبــری و اطاعــت بــه کار رفتــه اســت: »َو َلــُه أ

ْرِض  َطْوعــًا َو َکْرهــًا«)آل عمــران،83( )قرشــی، 1352،ج 4: 248؛ راغــب، 1387: 
َ
ــماواِت َو اْل السَّ

312(. چنانکــه در عیــون نیــز بــه همیــن معنــا بــه کار رفتــه اســت. به عنــوان نمونــه: »َعِن اْلَحَســِن 
ــُه َتَبــاَرَك َو َتَعاَلی  َضــا ع َیُقــوُل  ِإَذا َنــاَم اْلَعْبــُد َو ُهــَو َســاِجٌد َقــاَل اللَّ ــاِء َقــاَل َســِمْعُت الرِّ ْبــِن َعِلــیٍّ اْلَوشَّ

َعْبــِدی َقَبْضــُت ُروَحــُه َو ُهــَو ِفــی َطاَعِتی «)ابــن بابویــه، 1378ق،ج 1: 281(.

5. تذکر

یکــی از واژگان تربیتــی اخالقــی قــرآن »تذکــر« اســت. ایــن واژه بــه همــراه مشــتقاتش ماننــد: 
َتَذّکــر، أذُکــر، تذکیــر، َذّکَرنــا، تذکــرون و امثــال آن 110 مرتبــه در عیــون آمــده اســت. واژۀ »ذکــر« 
بنــا بــر نقــل راغــب بــه معنــای یــاد کــردن اســت، خــواه بــا زبــان باشــد یــا بــا قلــب یــا بــا هــر دو؛ 
ــه معنــای  ــا در ادامــه ذکــر. از ایــن  رو »تذکــر« در اصطــالح قــرآن ب خــواه بعــد از نســیان باشــد ی
یــادآوری و »تذکــره« بــه معنــای پنــد دادن و چیــزی را به یــاد کســی آوردن است)قرشــی، 1352،ج 
ْبَکی 

َ
ــَر ُمَصاَبَنا َفَبَکــی َو أ َضــا ع  َمــْن َتَذکَّ 3: 15؛ راغــب، 1387: 184(. بــه عنــوان نمونــه: »َقــاَل الرِّ

ْمُرَنا َلــْم َیُمْت َقْلُبــُه َیــْوَم َتُموُت 
َ
َلــْم َتْبــِك َعْیُنــُه َیــْوَم َتْبِکــی اْلُعُیــوُن َو َمــْن َجَلــَس َمْجِلســًا ُیْحَیــا ِفیــِه أ

اْلَقْلُب«)ابــن بابویــه، 1378ق،ج 1: 294(.
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6. دلیل

یکــی از واژگان تربیتــی اخالقــی قــرآن »دلیــل« اســت. ایــن واژه بــه همــراه مشــتقاتش ماننــد: 
دلیــل، داللــه، دالئــل، اســتدالل، دّل و امثــال آن 103 مرتبــه در عیــون آمــده اســت. واژۀ »دلیــل« 
از ریشــۀ »دلــل« در اصطــالح قرآنــی بــه معنــای راهنمایــی کــردن و ارشــاد بــه هــدف شناســایی 
ــا آن  ــه ب ــت ک ــت آن اس ــد: »دالل ــب می گوی ــریعتمداری، 1381،ج 2: 47(. راغ ــزی است)ش چی
ْهــِل َبْیــٍت 

َ
ُکــمْ  َعلــی  أ ُدلُّ

َ
بــه معرفــت و شــناختن چیــزی برســند مثــل داللــت لفــظ بــر معنــی، َهــْل  أ

ــب، 1387: 177(. ــی، 1352،ج 2: 354؛ راغ ــُه َلُکْم...«)قصص،12()قرش َیْکُفُلوَن

ِبی اْلَحَســِن 
َ
 چنانکــه در عیــون نیــز بــه همیــن معنــا بــه کار رفته اســت. بــه عنــوان نمونــه: »َعــْن أ

ِلیــُل  َعَلی  ــِه ص َمــا الدَّ ــُه َدَخــَل َعَلْیــِه َرُجــٌل َفَقــاَل َلــُه َیــا اْبــَن َرُســوِل اللَّ نَّ
َ
َضــا ع  أ َعِلــیِّ ْبــِن ُموَســی الرِّ

َنــَك َمــْن  ْن َنْفَســَك َو اَل َکوَّ ــَك َلــْم ُتَکــوِّ نَّ
َ
ْنــَت َلــْم َتُکــْن ُثــمَّ ُکْنــَت َو َقــْد َعِلْمــَت أ

َ
ُحــُدوِث اْلَعاَلــِم َفَقــاَل أ

ُهــَو ِمْثُلَك«)ابن بابویــه، 1378ق، ج 1: 134(.

7. حکمت 

 یکــی از واژگان تربیتــی اخالقــی قــرآن »حکمــت« اســت. ایــن واژه بــه همــراه مشــتقاتش مانند: 
ُحکــم، حاِکــم، ُحــّکام، حکیــم، ُمحَکــم، ُحکمــاء و امثــال آن 98 مرتبــه در عیــون آمــده اســت. واژۀ 
»حکمــت« در اصطــالح قرآنــی بــه معنــای نوعــی از محکــم کاری یــا کار محکمــی کــه سســتی و 
رخنــه ای در آن راه نــدارد و غالبــا در معلومــات عقلــی واقعــی کــه ابــدا قابــل بطــالن و کذب نیســت 
اســتعمال می شــود)طباطبایی، 1402ق،ج 3: 39۵(. حکمــت یــك حالــت و خصیصــه درك 
ــاد  ــع از فس ــد و مان ــت را درك می کن ــق و واقعّی ــیله آن، ح ــه وس ــخص ب ــه ش ــت ک ــخیص اس و تش
می شــود و کار را متقــن و محکــم انجــام می دهــد. حکمــت حالــت نفســانی و صفــت روحــی اســت 
نــه شــی ء خارجــی بلکــه شــی ء محکــم خارجــی از نتایــج حکمــت اســت. راغــب گویــد: حکمــت 
رســیدن بــه حق به واســطه علــم و عقــل است)قرشــی، 1352،ج 2: 163؛ راغــب، 1387: 134(. 
ُبــو اْلَحَســِن ع  

َ
چنانکــه در عیــون نیــز بــه همیــن معنــا بــه کار رفتــه اســت. بــه عنــوان نمونــه: »َقــاَل أ
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ْمــَت  ْبــَواِب اْلِحْکَمــِة ِإنَّ الصَّ
َ
ْمــَت َبــاٌب ِمــْن أ ْمــُت ِإنَّ الصَّ ِمــْن َعاَلَمــاِت اْلَفِقیــِه اْلِحْلــُم َو اْلِعْلــُم َو الصَّ

ــُه َدِلیــٌل َعَلــی ُکلِّ َخْیٍر«)ابــن بابویــه، 1378ق،ج 1: 258(. ــَة ِإنَّ َیْکِســُب اْلَمَحبَّ

۸. ذنب

یکــی از واژگان تربیتــی اخالقــی قــرآن، »ذنــب« اســت. ایــن واژه بــه همــراه مشــتقاتش ماننــد: 
ُمذِنــب، ذنــوب، یذنــب، ذنبــه و امثــال آن 88 مرتبــه در عیــون آمده اســت. واژۀ »ذنــب« در اصطالح 
قــرآن بــه معنــای هــر فعلــی اســت کــه عاقبتــش وخیــم اســت، از ایــن  رو بــه »گنــاه« ذنــب گفتــه 
ــاَل: َحَضــْرُت  می شود)قرشــی، 1352،ج 3: 24؛ الزیــات، 1386: 316(. بــه عنــوان نمونــه: »َق
َلْیــَس 

َ
ــِه أ ُمــوُن َیــا اْبــَن َرُســوِل اللَّ

ْ
َضــا َعِلــیُّ ْبــُن ُموَســی ع َفَقــاَل َلــُه اْلَمأ ُمــوِن َو ِعْنــَدُه الرِّ

ْ
َمْجِلــَس اْلَمأ

ُه َتَعاَلــی َو َجَعَلــُه َنِبّیــًا َکاَن َمْعُصومًا  ــا اْجَتَبــاُه اللَّ ْنِبَیــاَء َمْعُصوُمــوَن َقــاَل َبَلــی... َفَلمَّ
َ
نَّ اْل

َ
ِمــْن َقْوِلــَك أ

اَل ُیْذِنــُب َصِغیــَرًة َو اَل َکِبیَرة...«)ابــن بابویــه، 1378ق،ج 1: 196-195(.

9. ظلم

یکــی از واژگان تربیتــی اخالقــی قــرآن، »ظلــم « اســت. ایــن واژه بــه همــراه مشــتقاتش ماننــد: 
ــم« در  ــت. واژۀ »ظل ــده اس ــون آم ــه در عی ــال آن 71 مرتب ــم و امث ــه، مظال ــوم، مظلم ــم، مظل ظال
اصطــالح قرآنــی بــه ســه معنــی »ســتم«، »ناقــص کــردن حــق« و »گذاشــتن حــق در غیــر موضــع 
خویــش« بــه کار رفتــه است)قرشــی، 1352،ج 4: 270(. و در نهایــت بــه معنــای شــخص، کار یــا 
چیــزی اســت کــه در موقعیتــی کــه شایســته آن نیســت قــرار گیرد)شــریعتمداری، 1381،ج 3: 
65(. چنانکــه در عیــون نیــز بــه همیــن معنــا بــه کار رفتــه اســت. بــه عنــوان نمونــه: »َدَخْلــُت َعَلــی 
ــَم  ــِه... َقــاَل َمــْن َظَل ــُه ع َبْیــَن َیَدْی ْن ُیْحَمــَل ِإَلــی اْلِعــَراِق ِبَســَنٍة َو َعِلــیٌّ اْبُن

َ
ِبــی اْلَحَســِن ع َقْبــَل أ

َ
أ

ــُه َو َجَحــَد  ِبــی َطاِلــٍب ع َحقَّ
َ
ــُه َو َجَحــَد ِإَماَمَتــُه ِمــْن َبْعــِدی َکاَن َکَمْن َظَلــَم َعِلــیَّ ْبــَن أ اْبِنــی َهــَذا َحقَّ

ِإَماَمَتــُه« )ابــن بابویــه، 1378ق،ج 1: 4(.
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1۰. تقوا

یکــی از واژگان تربیتــی اخالقــی قــرآن »تقــوا« اســت. ایــن واژه بــه همــراه مشــتقاتش ماننــد: 
ُمّتقیــن، َتقــّی، َاتقــی، إّتــِق، إّتقــاء،  أتقیــاء، َتَتوّقــوا و امثــال آن 59 مرتبــه در عیــون آمــده اســت. 
واژۀ »تقــوا« از ریشــه »اّتقــاء« بــه معنــای خــود را محفــوظ داشــتن و پرهیــز کــردن اســت.  حقیقــت 
»تقــوا« در اصطــالح قرآنــی بنابــر نقــل راغــب: حفــظ کــردن و وقایــت خویــش از شــیء  مخــوف 
اســت. از ایــن  رو خــوف را تقــوا، و تقوا را خــوف گویند)قرشــی، 1352،ج 7: 206؛ راغــب، 1387: 
ــَذا  ــه: »َو ِبَه ــه عنــوان نمون ــه کار رفتــه اســت. ب ــا ب ــه همیــن معن 545(. چنانکــه در عیــون نیــز ب
ــُة  ْکَثــِر َمــا ُیْدَخــُل ِبــِه اْلَجنَّ

َ
ــِه ص َعــْن أ ِبــی َطاِلــٍب ع  ُســِئَل َرُســوُل اللَّ

َ
ْســَناِد َقــاَل َقــاَل َعِلــیُّ ْبــُن أ اْلِ

ــِه َو ُحْســُن اْلُخُلِق«)ابــن بابویــه، 1378ق، ج2: 38(. َقــاَل َتْقــَوی  اللَّ

11. اصالح  

یکــی از واژگان تربیتــی اخالقــی قــرآن »اصــالح« اســت. ایــن واژه بــه همــراه مشــتقاتش ماننــد: 
صــالح، صالــح، أصلــح، َمصالــح، صالحیــن، مصالحــه و امثــال آن 57 مرتبــه در عیــون آمده اســت. 
واژۀ »اصــالح« در اصطــالح قــرآن بــه معنــای انجــام کاری اســت کــه یــا افســاد را برطــرف کنــد  یــا 
زمینــه بــروز آن را از بیــن ببــرد کــه بــه لحــاظ نــوع موضــوع فــرق می کنــد. ماننــد اصــالح نفــس کــه 
بــه ترتیــب بــه معنــای پیرایــش نفــس از صفــات زشــت و آراســتن آن بــه صفــات نیکوســت. اصــالح 
ــی، 1352، ج 4:  ــزی است)قرش ــردن چی ــته ک ــالح و شایس ــت، اص ــازش و الف ــح و س ــاد صل ایج
142-143؛ شــریعتمداری، 1381، ج 2: 621(؛ چنانکــه در عیــون نیــز بــه همیــن معنــا بــه کار 
رفتــه اســت. بــه عنــوان نمونــه: »إّن االمامــة زمــام الّدیــن و نظــام المســلمین و صــالح الّدنیــا و عــّز 
ــّزکاة و  المؤمنیــن، إّن االمامــة اّس االســالم الّنامــی، و فرعــه الّســامی، باالمــام تمــام الّصــالة و ال

الّصیــام و الحــّج و الجهاد«)ابــن بابویــه، 1378ق، ج 1: 218(.
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12. تقرب

یکــی از واژگان تربیتــی اخالقــی قــرآن »تقــرب« اســت. ایــن واژه بــه همــراه مشــتقاتش ماننــد: 
ُمقــّرب، أقــرب، ُمِتقــّرب، ُمقّربــون و امثــال آن 50 مرتبــه در عیــون آمــده اســت. واژۀ »تقــرب« از 
ریشــه »قــرب« بــه معنــای نزدیکــی اســت و در اصطــالح قرآنــی در مصادیق تقــّرب مکانــی، زمانی،  
نســبی، قــرب مــکان و منزلــت، بهره منــدی، پــاس داشــت و حرمــت داشــتن از ســوی خــدا و در 
ــرب معنــوی  ــه معنــای ُق ــه بنــدگان ب ــد ب ــه کار رفتــه اســت. قریــب بــودن خداون معنــی قــدرت ب
اســت، نــه زمانــی و مکانــی. قــرب خداونــد بــه بنــدگان بــا بخشــیدن و فضیلــت بــه بنــده و فیــض 
رســاندن بــه اوســت نــه قــرب و نزدیکــی مکانــی و تقــّرب بنــده بــه خداونــد در حقیقــت مخصــوص 
شــدن بــه صفــات فراوانــی اســت کــه اگــر خــدای تعالــی را هــم بــا آن هــا توصیــف کنیــم درســت 
اســت هــر چنــد وصــف انســان دربــارۀ خداونــد بــه آن حــدی نیســت کــه خداونــد بــا آن هــا وصــف 
ــه  ــه کار رفت ــا ب ــن معن ــه همی ــز ب ــون نی ــه در عی ــی، 502: 663(.  چنانک ــود)راغب اصفهان می ش
َب  ِإَلــی  َحــٌد َتَقــرَّ

َ
ــِه َتَعاَلــی ِبِرْضَواِنــِه َو ِإیَثــاِر َطاَعِتــِه َفَمــا أ ُبــوا ِإَلــی اللَّ اســت. بــه عنــوان نمونــه: »َتَقرَّ

ــُه َعَلْیِه«)ابــن بابویــه، 1378ق،ج 2: 85(. َطُه اللَّ َمْخُلــوٍق ِبَمْعِصَیــِة اْلَخاِلــِق ِإالَّ َســلَّ

13. هدایت 

یکــی از واژگان تربیتــی اخالقــی قــرآن »هدایــت« اســت. ایــن واژه بــه همــراه مشــتقاتش ماننــد: 
اهتــداء، مهتدیــن، َمهدّیــون و امثال آن  49مرتبه در عیــون آمده اســت. واژۀ »هدایت« در اصطالح 
قرآنــی بــه معنــای  ارشــاد و راهنمایــی اســت. هدایــت یکــی از فیوضــات الهــی اســت کــه هــر آن به 
واســطه علــل قابــل قطــع اســت و ادامــه آن بســته بــه افاضــه خــدا اســت نظیــر روشــن بــودن المپ 
کــه محتــاج بــه ادامــه جریــان بــرق اســت و هــر آن کــه جریــان بــرق قطــع شــود روشــن بــودن المپ 
امــکان نــدارد لــذا طلــب هدایــت از خــدا هــر آن و بــرای هــر کــس الزم اســت چــون در هــر لحظه که 
خــدا دســت بــاز دارد هدایــت قطــع شــده و شــخص در ضاللــت خواهــد افتاد)قرشــی، 1352،ج 
ــی  اْلُهدی« )فصلــت، 17(. چنانکــه در  وا اْلَعمــی  َعَل ــَتَحبُّ ــمْ  َفاْس ــوُد َفَهَدْیناُه ــا َثُم مَّ

َ
7: 145(. »َو أ

ْخــَری َکــْم 
ُ
ــاَلُث اْل عیــون نیــز بــه همیــن معنــا بــه کار رفتــه اســت. بــه عنــوان نمونــه: »َقــاَل َو الثَّ
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ــُه  ــِه ِإنَّ ُهــْم َمــْن َخَذَلُهــْم َقــاَل اْثَنــا َعَشــَر ِإَمامــًا َقــاَل َصَدْقــَت َو اللَّ ــِة ِمــْن ِإَمــام ُهــًدی  اَل َیُضرُّ مَّ
ُ
ِلَهــِذِه اْل

َلِبَخــطِّ َهــاُروَن َو ِإْمــاَلِء ُموَســی«)ابن بابویــه، 1378ق، ج 1: 40(.

14. معرفت 

یکــی از واژگان تربیتــی اخالقــی قــرآن »معرفــت« اســت. ایــن واژه بــه همــراه مشــتقاتش ماننــد: 
ــت. واژۀ  ــده اس ــون آم ــه در عی ــال آن 41 مرتب ــّرف و امث ــّرف،  ُیع ــِرف، َع ــروف، ُمعت ــارف، مع ع
»معرفــت« در اصطــالح قرآنــی بــه معنــی درك و شــناختن اســت. »َفَدَخُلــوا َعَلْیــهِ  َفَعَرَفُهــمْ  َو ُهــْم َلُه 
ُمْنِکُروَن«)یوســف: 58(؛ بــر یوســف داخــل شــدند یوســف آن هــا را شــناخت در حالــی کــه آن هــا او 
را نمی شــناختند. راغــب می گویــد: معرفــت و عرفــان درك و شــناختن شــی ء اســت بــا تفّکــر و تدبر 
در اثــر آن و آن از علــم اخــص است)قرشــی، 1352،ج 4: 327؛ راغــب، 1387: 234(؛ چنانکــه 
در عیــون نیــز بــه همیــن معنــا بــه کار رفتــه اســت. بــه عنــوان نمونــه: »َو َوَجــَدَك َضــاالًّ َیْعِنــی ِعْنــَد 
ْن َجَعــَل ُدَعــاَءَك 

َ
ْغَنــاَك ِبــأ

َ
ْغنــی  َیُقــوُل أ

َ
ْی َهَداُهــْم ِإَلــی َمْعِرَفِتــَك  َو َوَجــَدَك عاِئــاًل َفأ

َ
َقْوِمــَك  َفَهــدی  أ

ــِه َعــزَّ َو َجَل«)ابن  ــِه َفَمــا َمْعَنــی َقــْوِل اللَّ ــُه ِفیــَك َیــا اْبــَن َرُســوِل اللَّ ُمــوُن َبــاَرَك اللَّ
ْ
ُمْســَتَجابًا َقــاَل اْلَمأ

بابویــه، 1378ق، ج 1: 195(. 

15. بصیرت 

یکــی از واژگان تربیتــی اخالقــی قــرآن، »بصیــرت« اســت. ایــن واژه به همــراه مشــتقاتش مانند: 
مســتبصر، اســتبصار و امثــال آن 37 مرتبــه در عیــون آمــده اســت. واژۀ »بصیــرت« در اصطــالح 
ــه درک قلــب بصیــرت و َبَصــر  ــد: ب ــه معنــای بینایــی دل اســت؛ چنانکــه راغــب می گوی قرآنــی ب
ــِه َعلــی   ْدُعــوا ِإَلــی اللَّ

َ
گوینــد. ایــن معنــی متــرادف بــا معرفــت و درک اســت. طبرســی نیــز در آیــۀ »أ

َبصیَرة«)یوســف، 108( آن را بــه معنــای معرفــت و بینایــی دل می دانــد. از ایــن  روســت کــه بصیرت 
ــه  ــب، 1387: 59(. چنانک ــی، 1352،ج 1: 195؛ راغ ــا کرده اند)قرش ــز معن ــی نی ــل و زیرک را عق
در عیــون نیــز بــه همیــن معنــا بــه کار رفتــه اســت. بــه عنــوان نمونــه: »َو َلــْم َیِمــْل ِبــِه َطَمــٌع َو َلــْم 
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ــوَن َو  ــُه اْلُمْبِرُق ــِرُق َل ــُد َو ُیْب ــوَن َو ُیْرِع ُل ُل اْلُمَهوِّ ــوِّ ــا ُیَه ــَد َم ــْل ِعْن ــِه َوَجــٌل َب ــِه َو َبِصیَرِت ِت ــْن ِنیَّ ــُه َع َیْلِفْت
ــه، 1378ق، ج  2: 155(. ــن بابوی اْلُمْرِعُدوَن«)اب

16. عدالت

یکــی از واژگان تربیتــی اخالقــی قــرآن، »عدالــت « اســت. ایــن واژه بــه همــراه مشــتقاتش مانند: 
ُتعاِدلــه، ُمعتــدل، أعــَدل، َتعــِدل و امثــال آن 36 مرتبــه در عیــون آمــده اســت. واژۀ »عدالــت« در 
اصطــالح قرآنــی بــه معنــای موازنــه و برابــری اســت و معانــی دیگــر از قبیــل:  فدیــه، ضــّد ظلــم، 
مســاوی و هــم وزن، شــریک و شــبیه قائــل شــدن همــه از مصادیــق معنــای اول اســت. »عــدل« 
و »عــدول« در قــرآن بــه معنــای میــل کــردن و ظلــم نیــز آمــده است)شــریعتمداری،  1381،ج 3: 
ــه  ــه کار رفت ــا ب ــن معن ــه همی ــز ب ــون نی ــه در عی ــی، 1352، ج4: 301-302(. چنانک 119؛ قرش
ــْم  ــاَس َفَل ــَل النَّ ــْن َعاَم ــِه ص  َم ــوُل اللَّ ــاَل َرُس ــاَل َق ــَناِد َق ْس ــَذا اْلِ ــه: »َو ِبَه ــوان نمون ــه عن اســت. ب
ُتــُه َو َظَهــَرْت َعَداَلُتهُ   ــْن َکَمَلْت ُمُروَّ َثُهــْم َفَلــْم َیْکِذْبُهــْم َو َوَعَدُهــْم َفَلــْم ُیْخِلْفُهْم َفُهَو ِممَّ َیْظِلْمُهــْم َو َحدَّ

ــُه َو َحُرَمــْت ِغیَبُتُه«)ابــن بابویــه، 1378ق،ج 2: 30(.  ُت ُخوَّ
ُ
ــْت أ َو َوَجَب

17. اخالص

یکــی از واژگان تربیتــی اخالقــی قــرآن »اخــالص « اســت. ایــن واژه بــه همــراه مشــتقاتش مانند: 
ــص، خــالص، ُمخَلصیــن و امثــال آن 34 مرتبــه در عیــون آمــده اســت. واژه هــای  ُمخِلــص، ُمَخلِّ
»خلــص« و »خلــوص« بــه معنــای صــاف شــدن شــیء از هــر گونــه آلودگــی، آزاد شــدن و نجــات 
یافتــن است)شــریعتمداری، 1381،ج 1: 713(. »اخــالص دیــن« در اصطــالح قرآنــی بــه معنــای 
آن اســت کــه دیــن را از هرگونــه شــرک، بت پرســتی، تثلیــث مســیحیت و تشــبیه یهــود و مطلق غیر 
خــدا خالــص، پــاك و صــاف کنیم)قرشــی، 1352،ج 2: 279-280(. چنانکــه در عیــون نیــز بــه 
َضــا ع  ِبــی اْلَحَســِن َعِلــیِّ ْبــِن ُموَســی الرِّ

َ
همیــن معنــا بــه کار رفتــه اســت. بــه عنــوان نمونــه: »َعــْن أ

َهــا َجْهــٌل ِإالَّ َمَواِضــَع اْلِعْلــِم َو اْلِعْلــُم  ْنَیــا ُکلُّ ــُه َقــاَل: الدُّ نَّ
َ
ِمیــِر اْلُمْؤِمِنیــَن ع أ

َ
ِبیــِه َعــْن آَباِئــِه َعــْن أ

َ
َعــْن أ
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ــی  ْخــاَلُص  َعَلــی َخَطــٍر َحتَّ ــُه ِرَیــاٌء ِإالَّ َمــا َکاَن ُمْخَلصــًا َو اْلِ ــٌة ِإالَّ َمــا ُعِمــَل ِبــِه َو اْلَعَمــُل ُکلُّ ــُه ُحجَّ ُکلُّ
َیْنُظــَر اْلَعْبــُد ِبَمــا ُیْخَتــُم َلُه«)ابــن بابویــه، 1378ق،ج 1: 281(.

1۸. ظن

یکــی از واژگان تربیتــی اخالقــی قــرآن »ظــن« اســت. ایــن واژه بــه همــراه مشــتقاتش ماننــد: 
ظــاّن، َتَظّنــی، ظّنــوا و امثــال آن 34 مرتبــه در عیــون آمــده اســت. واژۀ »ظــن« در اصطــالح قرآنــی 
ــال  ــح و احتم ــاد راج ــت و اعتق ــات اس ــام و خراف ــف اوه ــه و هم ردی ــای بی پای ــای گمان ه ــه معن ب
صحــت نقیــض، ماننــد آیــه: »إّن الظــّن الُیغنــی ِمــن الحــّق شــیئًا«)نجم،28( ولــی در پــاره ای از 
آیــات ماننــد آیــۀ 19 ســوره حاقــه بــه معنــای یقیــن آمــده است)شــریعتمداری،  1381،ج 3: 71-
72؛ قریشــی، 1352،ج 4: 273(. چنانکــه در عیــون نیــز بــه همیــن معنــا بــه کار رفتــه اســت. بــه 
ِذیــَن َکَفــُروا َفَوْیٌل  ْرَض  َو مــا َبْیَنُهمــا باِطــاًل ذِلــَك َظــنُّ الَّ

َ
ــَماَواِت َو اْل عنــوان نمونــه: »َو َلــْم َیْخُلــِق السَّ

اِر«)ابــن بابویــه، 1378ق،ج 1: 139(.  ِذیــَن َکَفــُروا ِمــَن النَّ ِللَّ

19. هبه 

»هبــه« یکــی از واژگان تربیتــی اخالقــی اســت. ایــن واژه بــه همــراه مشــتقاتش ماننــد:  موهبــة، 
وّهــاب، َیِهــب و امثــال آن 34 مرتبــه در عیــون آمــده اســت. ایــن واژه و مشــتقات آن، در متــن قــرآن 
ــدون  ــش ب ــای »بخش ــه آن در معن ــی ب ــب المعن ــرادف و قری ــای مت ــد واژه ه ــه، هرچن ــه کار نرفت ب
گرفتــن عــوض« در قــرآن آمــده اســت. چنانکــه در عیــون نیــز بــه همیــن معنــا بــه کار رفتــه اســت. 
َضــا ع  ــاَل الرِّ ُمــوِن َق

ْ
ــوِدیُّ َعَلــی اْلَمأ ْدِخــَل اْلَجُل

ُ
ــْوِم َو أ ــا َکاَن ِفــی َهــَذا اْلَی بــه عنــوان نمونــه: »َفَلمَّ

ــْیَخ«)الزیات، 1386: 1059؛ ابــن بابویــه، 1378ق، ج 2:  ِمیــَر اْلُمْؤِمِنیــَن َهــْب  ِلــی َهــَذا الشَّ
َ
َیــا أ

.)161
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2۰. عقل

یکــی از واژه هــای تربیتــی قــرآن »عقــل« اســت کــه بــه همــراه مشــتقاتش ماننــد عاقــل، عقــول، 
یعقلــون و... 31 مرتبــه در متــن عیــون آمــده اســت. هــر چنــد راغــب، عقــل را نیرویــی کــه آمــاده 
پذیــرش علــم اســت و همچنیــن بــه علــم حاصــل از آن اطــالق می کنــد )راغــب، 1387: 345(؛ 
ــه نوعــی از ادراک و فهــم  ولــی در اصطــالح قــرآن غالبــا چــه عقــل نظــری و چــه عقــل عملــی ب
اطــالق می شــود کــه تــوأم بــا عواطــف و احساســات بــوده و وارد مرحلــه عمــل شــود. ماننــد آیــه 
10 ســوره نمــل: »لــو ُکّنــا َنســَمُع أو َنْعِقــُل مــا کّنــا فــی َاصحــاِب الســعیر«. ایــن واژه در عیــون بــه 
همیــن معنــا بــه کار رفتــه اســت. بــه عنــوان نمونــه:  »صدیــق کل امــرئ عقلــه  و عــدوه جهله«)ابــن 

ــه، 1378،ج 2: 24(. بابوی

21. موّدت

یکــی از واژگان تربیتــی اخالقــی قــرآن »مــودت« اســت. ایــن واژه بــه همــراه مشــتقاتش ماننــد: 
َیتــواّدون، التــوّدد، ِوداد و امثــال آن 27 مرتبــه در عیــون آمــده اســت. واژۀ »مــودت« از ریشــه »وّد« 
ا«)مریــم، 96( ْحمــُن ُودًّ و بــه معنــای دوســت داشــتن، عشــق و محبــت اســت. »َســَیْجَعُل َلُهــُم الرَّ
)شــریعتمداری، 1381،ج 4: 638(. چنانکــه در عیــون نیــز بــه همیــن معنــا بــه کار رفته اســت. به 
ــاِدُق  ِبیــِه ُموَســی ْبــِن َجْعَفــٍر ع َقــاَل َکَتــَب الصَّ

َ
َضــا ع َعــْن أ ْســَناِد َعــِن الرِّ عنــوان نمونــه: »َو ِبَهــَذا اْلِ

ْو 
َ
ــا أ ــُر ِمنَّ ــُه َیْذُک ــْن َوَجْدَت ــِرْم ُکلَّ َم ْک

َ
ــَك... َو أ ــٍر َعَمُل ــَم ِبَخْی ْن ُیْخَت

َ
َرْدَت أ

َ
ــاِس  ِإْن أ ــِض النَّ ــی َبْع ع ِإَل

ُتــَك َو َعَلْیــِه َکِذُبه «)ابــن بابویــه،  َمــا َلــَك ِنیَّ ْو َکاِذبــًا ِإنَّ
َ
َتَنــا ُثــمَّ َلْیــَس َعَلْیــَك َصاِدقــًا َکاَن أ َیْنَتِحــُل َمَودَّ

1378ق،ج 2: 4(.

22. صبر 

یکــی از واژگان تربیتــی اخالقــی قــرآن »صبــر« اســت. ایــن واژه بــه همــراه مشــتقاتش ماننــد: 
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ــه  ــرآن ب ــالح ق ــر« در اصط ــت. واژۀ »صب ــده اس ــون آم ــه در عی ــال آن 26 مرتب ــر و امث ــر، َیصِب صاب
معنــای بــه معنــای حبــس نفــس بــر اســاس اقتضــای عقــل و شــرع اســت )راغــب، 1387: 277؛ 
واســطی زبیــدی، 1414ق،ج 7: 71(. همچنیــن بــه معنــای بازداشــتن نفــس از اظهــار بی تابــی 
)طریحــی، 1375،ج  3: 358(، خویشــتن داری و حبــس نفــس اســت بــر چیــزی کــه شــرع و عقل 
تقاضــا می کنــد، یــا از چیــزی کــه شــرع و عقــل از آن نهــی می کنــد. بــه حســب اختــالف مــوارد 
نــام آن فــرق می کنــد، اگــر خویشــتن داری در مصیبــت باشــد آن را صبــر گوینــد، ضــد آن جــزع 
اســت. اگــر در جنــگ باشــد شــجاعت نامنــد، ضــد آن جبــن اســت. اگــر در پیشــامد باشــد آن را 
ســعه صــدر گویند)قرشــی، 1352،ج 4: 105( چنانکــه در عیــون نیــز بــه همیــن معنــا بــه کار رفته 
ِبی َطاِلــٍب ع  ِمــْن ُکُنــوِز اْلِبــرِّ ِإْخَفاُء 

َ
ْســَناِد َقــاَل َقــاَل َعِلــیُّ ْبــُن أ اســت. بــه عنــوان نمونــه: »َو ِبَهــَذا اْلِ

َزاَیــا َو ِکْتَمــاُن اْلَمَصاِئِب«)ابــن بابویــه، 1378ق، ج 2: 38(. ْبــُر َعَلــی الرَّ اْلَعَمــِل َو الصَّ

23. تدبیر 

یکــی از واژگان تربیتــی اخالقــی قــرآن »تدبیــر« اســت. ایــن واژه بــه همــراه مشــتقاتش ماننــد: 
ُمدّبــر، َدّبــَر، أدبــَر، ُتدّبــر و امثــال آن 25 مرتبــه در عیــون آمــده اســت. واژۀ »تدبیــر« در اصطــالح 
قرآنــی بــه معنــای دوراندیشــی و نظر به عاقبــت امــر داشــتن اســت)زبیدی، 1414ق،ج ۶: 357(. 
ْمــَر« یعنــی بــه عواقــب آن نظــر کــرد و در آن فکــر نمــود و تأّمــل کــرد )الزیــات، 1386:  

َ
ــَر اْل »َتَدبَّ

269(. چنانکــه در عیــون نیــز بــه همیــن معنــا بــه کار رفتــه اســت. بــه عنــوان نمونــه: »َمــا َلــَك َو 
ْکِفیِهْم 

َ
َنــا أ

َ
نَّ َعَلــیَّ َدْینــًا َفَقــاَل َدْیُنــَك َعَلیَّ َقــاَل َفَتْدِبیــُر ِعَیاِلی َقــاَل أ

َ
ــْلَطاِن  َقــاَل ِل اْلُخــُروَج َمــَع السُّ

ِد ْبِن ِإْســَماِعیَل ْبــِن َجْعَفٍر«)ابن بابویــه، 1378ق،ج  ِخیــِه ُمَحمَّ
َ
ْرَســَل ِإَلْیــِه َمــَع أ

َ
َبــی ِإالَّ اْلُخــُروَج َفأ

َ
َفأ

.)72 :1 

24. عفو

یکــی از واژگان تربیتــی اخالقــی قــرآن »عفــو« اســت. ایــن واژه بــه همــراه مشــتقاتش ماننــد: 
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اعــف، ُمعافــًا، ُتعفینــی، عافانــا و امثــال آن 24 مرتبــه در عیون آمده اســت. واژۀ »عفــو« در اصطالح 
قرآنــی، بنــا بــر گفتــه راغــب بــه معنــای قصــد کــردن چیزی اســت ســپس بــه دلیــل عنایــت کالمی 
بــه معنــای بخشــیدن گنــاه، محــِو اثــر و رعایــت حــّد وســط در انفــاق و... بــه کار رفته اســت. »عفو« 
صیغــه مبالغــه اســت)راغب، 1387: 341؛ طباطبایــی، 1402ق، ج 1: 277(. بــه عنــوان نمونــه: 
ْفَح اْلَجِمیــَل  َقــاَل اْلَعْفُو ِمــْن َغْیــِر ِعَتاٍب«)ابن  ــِه َعــزَّ َو َجــَل  َفاْصَفــِح الصَّ َضــا ع  ِفــی َقــْوِل اللَّ »َقــاَل الرِّ

بابویــه، 1378ق،ج 1: 294(.

25. حسد 

یکــی از واژگان تربیتــی اخالقــی قــرآن »حســد « اســت. ایــن واژه بــه همــراه مشــتقاتش ماننــد: 
ــه در عیــون آمــده اســت. واژۀ »حســد«  ــال آن 23 مرتب ــاد و امث یحســد، حاســدة، تحاســد، ُحّس
در اصطــالح قــرآن بــه معنــای بدخواهــی و خواســتار زوال نعمــت و ســعادت دیگــران بــودن آمــده. 
راغــب اصفهانــی می گویــد: آن گاهــی تــوأم بــا ســعی در از بین بــردن نعمت دیگــران اســت)راغب، 
ــِه اَل َیْحِمُلــَك َعَلــی َهــَذا اْلَقــْوِل َغْیُر اْلَحَســِد اِلْبِنــی َفَقاَل ع  1387: 125(. بــه عنــوان نمونــه: »َو اللَّ

َیــا َلْیَتــُه َحَســدًا َیــا َلْیَتــُه َحَســدًا َثاَلثًا«)ابــن بابویــه، 1378ق،ج 1: 251(.

26. سرقت

یکــی از واژگان تربیتــی اخالقــی قــرآن، »ســرقت « اســت. ایــن واژه بــه همــراه مشــتقاتش مانند: 
یســرق، ســارق، مســروق، ُســّراق و امثــال آن 21 مرتبــه در عیــون آمــده اســت. واژۀ »ســرقت« در 
اصطــالح قرآنــی بــه معنــای دزدی بــه کار رفتــه اســت؛ چنانکــه در آیــۀ 77 ســوره یوســف آمــده: 
ٌخ َلــُه ِمــْن َقْبــُل«. و اســتراق ســمع در آیــۀ 17 حجــر بــه معنــای گوش 

َ
»قاُلــوا ِإْن  َیْســِرْق  َفَقــْد َســَرَق  أ

دادن مخفــی اســت. ایــن واژه در عیــون بــه معنــای اول بــه کار رفتــه اســت. به عنــوان نمونــه: »َقاَل 
ٌخ َلــُه ِمــْن َقْبــُل... َو َقاَلــْت ُســِرَقِت  

َ
ــِه َعــزَّ َو َجــَل  قاُلــوا ِإْن َیْســِرْق َفَقــْد َســَرَق أ َضــا ع  ِفــی َقــْوِل اللَّ الرِّ

ــِرَقِة َفــَکاَن  َمــِن ُدِفــَع ِإَلــی َصاِحــِب السَّ َحــٌد ِفــی َذِلــَك الزَّ
َ
اْلِمْنَطَقــُة َفَوَجــَدْت َعَلْیــِه َو َکاَن ِإَذا ُســِرَق أ
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َعْبَده...«)شــریعتمداری، 1381،ج 2: 352؛ ابــن بابویــه، 1378ق،ج 2: 32(.

27. کمال 

یکــی از واژگان تربیتــی اخالقــی قــرآن »کمــال« اســت. ایــن واژه بــه همــراه مشــتقاتش ماننــد: 
اکَملــُت، ُاکِمــل، َکَمــال، َکَمَلــْت، کامــال و امثــال آن 20 مرتبــه در عیــون آمــده اســت. واژۀ »کمــال« 
در اصطــالح قــرآن بــه معنــای تحصیــل قصــد و غــرض از شــیء است)شــریعتمداری، 1381،ج 
4: 120( چنانکــه در عیــون نیــز بــه همیــن معنــا بــه کار رفتــه اســت. بــه عنــوان نمونــه: »َو ِبَهــَذا 
ْحَســُنُکْم ُخُلقًا«)ابــن 

َ
ْکَمُلُکــمْ  ِإیَمانــًا أ

َ
ِبــی َطاِلــٍب ع  أ

َ
ِمیــُر اْلُمْؤِمِنیــَن َعِلــیُّ ْبــُن أ

َ
ْســَناِد َقــاَل َقــاَل أ اْلِ

ــه، 1378ق،ج 2: 38(. بابوی

2۸. نفاق

یکــی از واژگان تربیتــی اخالقــی قــرآن »نفــاق« اســت. ایــن واژه بــه همــراه مشــتقاتش ماننــد: 
منافقــون، َتنِفــق، أنِفــق و امثــال آن 20 مرتبــه در عیــون آمــده اســت. واژۀ »َنَفــق و َنفــاق« به معنای 
هرگونــه دوگانگــی ظاهــر و باطــن،  گفتــار و عمــل اســت و بــه مفهــوم خاصــش، صفــت کافر اســت. 
هرچنــد رگه هــای آن در مؤمــن نیــز مشــاهده می شود)شــریعتمداری، 1381،ج 4: 511( چنانکه 
َضــا  ُبــو اْلَحَســِن الرِّ

َ
در عیــون نیــز بــه همیــن معنــا بــه کار رفتــه اســت. بــه عنــوان نمونــه: »َکَتــَب أ

یَمــاِن َو ِبَحِقیَقــِة  ْیَنــاُه ِبَحِقیَقــِة اْلِ
َ
ُجــَل ِإَذا َرأ ــا َلَنْعــِرُف الرَّ ْصَحاِبَنــا ِإنَّ

َ
ِنیــِه ِرَســاَلًة ِإَلــی َبْعــِض أ

َ
ْقَرأ

َ
ع َو أ

ــه، 1378ق،ج 2: 227(. ــن بابوی َفاِق «)اب النِّ

29. رشد  

یکــی از واژگان تربیتــی اخالقــی قــرآن »رشــد« اســت. ایــن واژه بــه همــراه مشــتقاتش ماننــد: 
َرشــاد، استرشــاد، ارشــادنا و امثــال آن 18 مرتبــه در عیــون آمــده اســت. واژۀ »رشــد« در اصطــالح 
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قرآنــی بــه خــالف »غــّی« و بــه نقــل از فیومــی و راغــب اصفهانــی، بــه معنــای هدایــت، نجــات، 
صــالح و کمــال آمــده اســت)راغب، 1387: 202(. چنانکــه در عیــون نیــز بــه همیــن معنــا بــه کار 
َطاَعُه َرَشــَد 

َ
ْمــِر ِمــْن َبْعــِدَك َقاَل َنَعــْم َمــْن أ

َ
رفتــه اســت. نمونــۀ اول: »َقــاَل ُقْلــُت ُهــَو َصاِحــُب َهــَذا اْل

ــُه َعــزَّ َو َجــلَّ َعْوُنَنــا َو َعْوُنــَك  َو َمــْن َعَصــاُه َکَفَر«)ابــن بابویــه، 1378ق،ج 1: 32(؛ نمونــۀ دوم: »َو اللَّ
ِفــی ِإْرَشــاِدَنا َو َتْوِفیِقَنا«)همــان: 149(.

3۰. تزکیه 

یکــی از واژگان تربیتــی اخالقــی قرآن »تزکیه« اســت. ایــن واژه به همراه مشــتقاتش مانند: زکّیة، 
ُیــَزّک، زّکاهــم، زکــّی و امثــال آن 17 مرتبــه در عیــون آمــده اســت. واژۀ »تزکیــه« در اصطــالح قرآنــی 
بــه معنــای دوری کــردن از عیــب و نقــص، پــاک و اصــالح کــردن نفــس از آلودگی ها)فراهیــدی، 
1409ق،ج 5: 394(. چنانکــه در عیــون نیــز بــه همیــن معنــا بــه کار رفته اســت. به عنــوان نمونه: 
َنــا ِبــِه ِمــْن  ْن ُتْرَفــَع َو ُیْذَکــَر ِفیَهــا اْســُمهُ  َو َجَعــَل َصاَلَتَنــا َعَلْیُکــْم َو َمــا َخصَّ

َ
ــُه أ ِذَن اللَّ

َ
»ِفــی ُبُیــوٍت أ

ــاَرًة ِلُذُنوِبَنا«)ابــن بابویــه، 1378ق،ج 2:  ْنُفِســَنا َو َتْزِکَیــًة َلَنــا َو َکفَّ
َ
َواَلَیِتُکــْم ِطیبــًا ِلَخْلِقَنــا َو َطَهــاَرًة ِل

.)275

31. زهد

یکــی از واژگان تربیتــی اخالقــی قــرآن »زهــد« اســت. ایــن واژه بــه همــراه مشــتقاتش ماننــد: 
ــد، َزهــادة، َزهــدُت و امثــال آن 16 مرتبــه در عیــون آمــده اســت. واژۀ »زهــد« در  زاهــد، َتَزهُّ
اصطــالح قرآنــی بــه معنــای بی اعتنایــی و بی میلــی بــه اقبــال و ادبــار دنیــا، در عیــن کار و تــالش 
است)قرشــی، 1352،ج 3: 183(. چنانکــه در عیــون نیــز بــه همیــن معنــا بــه کار رفتــه اســت. بــه 
َجاَة  ْرُجــو النَّ

َ
ْنَیــا أ ْهــِد ِفــی الدُّ ْفَتِخــُر َو ِبالزُّ

َ
ــِه َعــزَّ َو َجــلَّ أ ــِة ِللَّ َضــا ع ِباْلُعُبوِدیَّ عنــوان نمونــه: »َفَقــاَل الرِّ

ــه، 1378ق، ج 2: 139(. ْنَیا«)ابــن بابوی ــرِّ الدُّ ــْن َش ِم
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32. موعظه 

یکــی از واژگان تربیتــی اخالقــی قرآن »موعظه« اســت. این واژه به همراه مشــتقاتش ماننــد: َوَعظ، 
مواعــظ، واِعــظ، ِعظــة و امثــال آن 12 مرتبــه در عیــون آمــده اســت. واژۀ »موعظــه« در اصطــالح قرآن 
بــه معنــای اســتفاده از عواطــف انسان هاســت. موعظــه بیشــتر جنبــۀ عاطفــی دارد کــه بــا تحریــک 
آن می تــوان توده هــای عظیــم مــردم را بــه طــرف حــق متوجــه ســاخت)مکارم شــیرازی، 1374،ج 
 11: 455(. »وعــظ« بــه معنــای انــدرز دادن و »عظــة« و »موعظــه« اســم از آن است)شــریعتمداری، 
1381،ج 4: 690( چنانکــه در عیــون نیــز بــه همیــن معنــا به کار رفته اســت. بــه عنوان نمونــه: »َفِلَم 
َمــاِم َســَببًا ِلَمْوِعَظِتِهــمْ  َو َتْرِغیِبِهْم  ْن َیُکــوَن ِلْلِ

َ
َراَد أ

َ
ن اْلُجُمَعــَة َمْشــَهٌد َعــامٌّ َفــأ

َ
ُجِعَلــِت اْلُخْطَبــُة ِقیــَل ِل

اَعــِة َو َتْرِهیِبِهــْم َعِن اْلَمْعِصَیِة«)ابــن بابویــه، 1378ق،ج 2: 111(. ِفــی الطَّ

33. عبرت

یکــی از واژگان تربیتــی اخالقــی قــرآن »عبــرت« اســت. ایــن واژه بــه همــراه مشــتقاتش ماننــد: 
ُمعَتِبــر، َعَبــرت، اعتبــار، تعبیــر و امثــال آن 12 مرتبــه در عیــون آمده اســت. واژۀ »عبــرت« در اصل 
از ریشــه »َعَبــر« مــه معنــای گذشــتن از حالــی بــه حالــی، در شــکل عبــور از آب بــه وســیله شــنا، 
کشــتی، پــل یــا حیــوان اســت. در اصطــالح قرآنــی »اعتبــار« و »عبــرت« حالتــی اســت کــه انســان 
از معرفــت محســوس بــه معرفــت غیــر محســوس می رســد. چنانکه »تعبیــر خــواب« عبــور دادن آن 
از ظاهــر بــه باطنــش است)قرشــی، 1352،ج 4: 284(. چنانکــه در عیــون نیــز بــه همیــن معنــا به 
ــُه ُمِســَخ ِمْثــُل  نَّ

َ
َم اْلِقــْرَد ِل کار رفتــه اســت. بــه عنــوان نمونــه از حضــرت رضــاg نقــل شــده: »َحــرَّ

اْلِخْنِزیــِر َو ُجِعــَل ِعَظــًة َو ِعْبــَرًة ِلْلَخْلــِق َو َدِلیــاًل َعَلــی َمــا ُمِســَخ َعَلــی ِخْلَقِتــِه َو ُصوَرِته «)ابــن بابویــه، 
1378ق، ج 2: 94(.

34. شک

یکــی از واژگان تربیتــی اخالقــی قــرآن »شــک« اســت. ایــن واژه بــه همــراه مشــتقاتش ماننــد: 
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َشــَککت، َتُشــّکّن، شــاّکین و امثــال آن 12 مرتبــه در عیــون آمــده اســت. واژۀ »شــک« در اصطــالح 
قــرآن بــه معنــای دودلــی و بــه گمــان افتــادن اســت و آن حالتــی اســت کــه شــخص بــه هیچ یــک از 
دو طــرف قضیــه یقیــن نداشــته باشــد و ترجیــح ندهد، بلکــه بود و نبــود از نظر وی مســاوی باشــد. 
برخــالف »ظــّن« کــه در آن یکــی از دو طــرف ترجیــح دارد)شــریعتمداری، 1381،ج 4:  521(. 
ْســَناِد  چنانکــه در عیــون نیــز بــه همیــن معنــا بــه کار رفتــه اســت. بــه عنــوان نمونــه: »َو ِبَهــَذا اْلِ
ــِه َعــزَّ َو َجــلَّ ِإیَمــاٌن اَل َشــَك  ِفیه «)ابــن بابویــه،  ْعَمــاِل ِعْنــَد اللَّ

َ
ْفَضــُل اْل

َ
ــِه ص  أ َقــاَل َقــاَل َرُســوُل اللَّ

1378ق،ج 2: 199(.

35. یأس

یکــی از واژگان تربیتــی اخالقــی قــرآن »یــاس« اســت. ایــن واژه بــه همــراه مشــتقاتش ماننــد: 
تأیســوا، آیــس، و امثــال آن 12 مرتبــه در عیــون آمــده اســت. واژۀ »یــاس« در اصطــالح قــرآن بــه 
ِذیــَن َکَفــُروا  ُس : انتفــاء الّطمــع. اْلَیــْوَم  َیِئــَس  الَّ

ْ
معنــای نومیــدی اســت. راغــب نیــز می گویــد: »اْلَیــأ

َم  ِه َفَقــْد َحرَّ ِمــْن ِدیِنُکــْم )مائــده،3(« )راغــب، 1387: 551(. بــه عنــوان نمونــه: »...َمْن ُیْشــِرْك ِباللَّ
ــَه  نَّ اللَّ

َ
ــِه ِل ُس ِمــْن َرْوِح اللَّ

ْ
ْنصــاٍر؛ َو َبْعــَدُه اْلَیــأ

َ
اِلِمیــَن ِمــْن أ ــاُر َو مــا ِللظَّ واُه النَّ

ْ
ــَة َو َمــأ ــُه َعَلْیــِه اْلَجنَّ اللَّ

ــِه ِإالَّ اْلَقــْوُم اْلکاِفُروَن «)ابــن  ُس ِمــْن َرْوِح اللَّ
َ
ــُه ال َیْیــأ ــِه ِإنَّ ُســوا ِمــْن َرْوِح اللَّ

َ
َعــزَّ َو َجــلَّ َیُقــول: َو ال َتْیأ

بابویــه، 1378ق،ج 1: 286(.

36. مکر

یکــی از واژگان تربیتــی اخالقــی قــرآن »مکــر« اســت. ایــن واژه بــه همــراه مشــتقاتش ماننــد: 
ــه  ــرآن ب ــالح ق ــر« در اصط ــت. واژۀ »مک ــده اس ــون آم ــه در عی ــال آن 11 مرتب ــر و امث ــره، َیمُک ماَک
معنــای آن اســت کــه کســی را از منظــورش، اعــم از این کــه خــوب باشــد یــا بــد، بازدارند)راغــب، 
1387: 473(. چنانکــه در عیــون نیــز بــه همیــن معنــا بــه کار رفتــه اســت. به عنــوان نمونــه: »َعِن 
ْســاَلِم  ْن َیْکُتــَب َلــُه َمْحــَض اْلِ

َ
َضــا ع أ ُمــوُن َعِلــیَّ ْبــَن ُموَســی الرِّ

ْ
َل اْلَمأ

َ
اْلَفْضــِل ْبــِن َشــاَذاَن َقــاَل: َســأ
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ــِه َو  ْمــُن ِمــْن َمْکــِر اللَّ
َ
ــِه َو اْل ُس ِمــْن َرْوِح اللَّ

ْ
یَجــاِز َو ااِلْخِتَصــاِر َفَکَتــَب ع َلــه ... َو اْلَیــأ َعَلــی َســِبیِل اْلِ

ــه، 1378ق،ج 2: 127(. ه «)ابــن بابوی ــِة اللَّ ــْن َرْحَم ــوُط ِم اْلُقُن

37. غفلت

یکــی از واژگان تربیتــی اخالقــی قــرآن »غفلــت« اســت. ایــن واژه بــه همــراه مشــتقاتش ماننــد: 
َیغفلــوا، غافــل، َغَفلــت، َیتغاَفــل و امثــال آن 10 مرتبــه در عیــون آمــده اســت. واژۀ »غفلــت« ضــّد 
»یقضــه« و در اصطــالح قــرآن بــه معنــای عــدم توجه،  اشــتباه و ســهوی کــه برخاســته از کم توجهی 
ــت  ــت،  »غفل ــام حج ــدم اتم ــا ع ــودن ب ــوأم ب ــل ت ــه دلی ــرآن گاه ب ــت« در ق ــد. »غفل ــد، می آی باش
معــذور« ولــی غالبــا علــت آن، مســتند بــه عــدم دقــت شــخص و لــذا ذّم و »غفلــت غیــر معــذور« 
محســوب می شود)قرشــی، 1352،ج 5: 111-112(. چنانکــه در عیــون نیــز بــه همیــن معنــا بــه 
ــاُس َیْوَمِئــٍذ ِفــی  ــی َمِعــی َو النَّ ُل َمــْن َصلَّ وَّ

َ
ْنــَت أ

َ
کار رفتــه اســت. بــه عنــوان نمونــه: »َیــا َعِلــی... َو أ

ــِة اْلَجَهاَلة«)ابــن بابویــه، 1378ق،ج 1: 303(. َغْفَل

3۸. سخاوت

ــد:   ــتقاتش مانن ــراه مش ــه هم ــن واژه ب ــت. ای ــی اس ــی اخالق ــی از واژگان تربیت ــخاوت« یک »س
ــن واژه و مشــتقات آن، در متــن  ســخی، أســخی و امثــال آن، 9 مرتبــه در عیــون آمــده اســت. ای
قــرآن بــه کار نرفتــه، هرچنــد واژه هــای متــرادف و قریــب المعنــی بــه آن در معنــای »بخشــندگی« 
در قــرآن آمــده اســت. چنانکــه در عیــون نیــز بــه همیــن معنــا بــه کار رفته اســت. بــه عنــوان نمونه: 
ُکُلوا ِمــْن َطَعاِمــِه َو اْلَبِخیُل 

ْ
ــاِس ِلَیأ ُکُل ِمــْن َطَعــاِم النَّ

ْ
ــِخُی  َیــأ َضــا ع َقــاَل: السَّ ِبــی اْلَحَســِن الرِّ

َ
»َعــْن أ

ُکُلــوا ِمــْن َطَعاِمــِه« )ابــن بابویــه، 1378ق،ج 2: 12(.
ْ
ــاِس ِلَئــالَّ َیأ ُکُل ِمــْن َطَعــاِم النَّ

ْ
اَل َیــأ
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39. نصیحت 

یکــی از واژگان تربیتــی اخالقــی قــرآن »نصیحــت« اســت. ایــن واژه به همــراه مشــتقاتش مانند: 
ناصــح، ُنصــح، نصحتــم و امثــال آن 8 مرتبــه در عیــون آمــده اســت. واژه »نصیحــت« در اصطــالح 
ــه است )شــریعتمداری، 1381،ج 4: 456(. چنانکــه در  ــای خیرخواهــی مخلصان ــه معن ــرآن ب ق
ــُه َعْنــُه  ِبــی َرِضــَی اللَّ

َ
َثَنــا أ عیــون نیــز بــه همیــن معنــا بــه کار رفتــه اســت. بــه عنــوان نمونــه: »َحدَّ

ْلــِت َقاَل: َجــاَء َقــْوٌم ِبُخَراَســاَن ِإَلی  اِن ْبــِن الصَّ یَّ ــِه ْبــُن َجْعَفــٍر اْلِحْمَیــِریُّ َعــِن الرَّ َثَنــا َعْبــُد اللَّ َقــاَل َحدَّ
ْفَعــُل 

َ
ُمــورًا َقِبیَحــًة َفَلــْو َنَهْیَتُهــْم َعْنَهــا َفَقــاَل اَل أ

ُ
ْهــِل َبْیِتــَك َیَتَعاَطــْوَن أ

َ
َضــا ع َفَقاُلــوا ِإنَّ َقْومــًا ِمــْن أ الرِّ

ِصیَحــُة َخِشــَنٌة« )ابــن بابویــه، 1378ق،ج 1: 290(. ِبــی َیُقــوُل النَّ
َ
ــی َســِمْعُت أ نِّ

َ
َفِقیــَل َو ِلــَم َقــاَل ِل

4۰. ُبخل

یکــی از واژگان تربیتــی اخالقــی قــرآن »بخــل« اســت. ایــن واژه بــه همــراه مشــتقاتش ماننــد: 
بخیــل، َبِخــل، 8 مرتبــه در عیــون آمــده اســت. واژۀ »بخــل« در اصطــالح قــرآن، »ضــّد ســخاوت« و 
بــه معنــای إمســاك کــردن موجــودی اســت از محّلی کــه نبایــد امســاك شــود)راغب، 1387: 48(. 
ــُه َتَعاَلــی َعَلْیــِه َو اْلَبِخیــَل َمــْن َبِخــَل   ی َمــا اْفَتــَرَض اللَّ ــِذی ُیــَؤدِّ بــه عنــوان نمونــه:  »...ِإنَّ اْلَجــَواَد الَّ

ــُه َتَعاَلــی َعَلْیِه«)ابــن بابویــه، 1378ق،ج 1: 141(. ِبَمــا اْفَتــَرَض اللَّ

41. تواضع

»تواضــع« یکــی از واژگان تربیتــی اخالقــی اســت. ایــن واژه بــه همــراه مشــتقاتش ماننــد: تواَضَع، 
ُمتواِضعیــن و امثــال آن، 7 مرتبــه در عیــون آمــده اســت. ایــن واژه و مشــتقات آن، در متن قــرآن به کار 
نرفتــه، هرچنــد واژه هــای متــرادف و قریــب المعنی بــه آن در معنــای »فروتنــی« در قرآن آمده اســت. 
َضــا َعِلــیِّ ْبــِن  چنانکــه در عیــون نیــز بــه همیــن معنــا بــه کار رفتــه اســت. بــه عنــوان نمونــه: »ِمــَن الرِّ
ِتِه َو اْسَتْســَلَم ُکلُّ  ِفیــِع... َو َذلَّ ُکلُّ َشــْی ٍء ِلِعزَّ ِه اْلَبِدی ِء الرَّ ــا َبْعُد َفاْلَحْمــُد ِللَّ مَّ

َ
ــاِل... أ ُموَســی ع ِإَلــی اْلُعمَّ

َشــْی ٍء ِلُقْدَرِتــِه َو َتَواَضــَع ُکلُّ َشــْی ٍء ِلُســْلَطاِنِه َو َعَظَمِتِه«)ابن بابویــه، 1378ق،ج 2: 154(.
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42. انذار

یکــی از واژگان تربیتــی اخالقــی قــرآن »انــذار « اســت. ایــن واژه 7 مرتبــه همــراه بــا مشــتقاتش 
همچــون: نذیــر، منــذر و امثــال آن، در عیــون آمــده اســت. واژۀ »انــذار« در اصطــالح قرآنــی بــه 
معنــای ترســیدن از مخوفــی اســت کــه زمــان آن وســیع اســت تــا از آن احتــراز شــود. بــه طــوری که 
اگــر زمانــش وســیع نباشــد آن را »اشــعار« گویند)قرشــی، 1352،ج 7: 142(. چنانکــه در عیــون 
نیــز بــه همیــن معنــا بــه کار رفتــه اســت. بــه عنــوان نمونــه: »َفــِإْن َقــاَل َفِلــَم ُجِعَلــْت ُخْطَبَتْیــِن ِقیَل 
ْعــَذاِر َو  ــِج َو اْلِ ْخــَری ِلْلَحَواِئ

ُ
ــِه َعــزَّ َو َجــلَّ َو اْل ْقِدیــِس ِللَّ ْحِمیــِد َو التَّ َنــاِء َو التَّ ْن َتُکــوَن َواِحــَدٌة ِللثَّ

َ
ِل

ــاَلُح َو اْلَفَســاد«)ابن بابویــه،  ْمــِرِه َو َنْهِیــِه ِبَمــا ِفیــِه الصَّ
َ
َمُهــْم ِمــْن أ ْن ُیَعلِّ

َ
َعــاِء َو َمــا ُیِریــُد أ ْنــَذاِر َو الدُّ اْلِ

1378ق،ج 2: 111(.

43. خشوع

یکــی از واژگان تربیتــی اخالقــی قــرآن »خشــوع« اســت. ایــن واژه بــه همــراه مشــتقاتش ماننــد: 
خاِشــع، َیخَشــعوا و امثــال آن 6 مرتبــه در عیــون آمــده اســت. واژۀ »خشــوع« در اصطــالح قرآنی به 
معنــای حالــت تواضــع و ادب جســمی و روحــی اســت کــه در برابــر شــخص بــزرگ یــا حقیقــت مهم 
ــریعتمداری، 1381،ج 1: 682(.  ــر می شود)ش ــدن ظاه ــارش در ب ــود و آث ــدا می ش ــان پی در انس
چنانکــه در عیــون نیــز بــه همیــن معنــا بــه کار رفتــه اســت. به عنــوان نمونــه: »َفــِإْن َقــاَل َفِلــَم ُجِعَل 
ْن َیُکــوَن اْلَعْبــُد َمــَع ُخُضوِعــِه َو ُخُشــوِعهِ  َو 

َ
ــُجوِد ِقیــَل ع: ِلِعَلــٍل ِمْنَهــا أ ُکــوِع َو السُّ ْســِبیُح ِفــی الرُّ التَّ

حًا ُمِطیعًا  ــدًا ُمَســبِّ ســًا َلــُه ُمَمجِّ ــِه ُمَقدِّ ِبــِه ِإَلــی َربِّ ِلــِه َو َتَواُضِعــِه َو َتَقرُّ ِعــِه َو اْســِتَکاَنِتِه َو َتَذلُّ ــِدِه َو َتَورُّ َتَعبُّ
مــًا َشــاِکرًا ِلَخاِلِقــِه َو َراِزِقه«)ابــن بابویــه، 1378ق،ج 2: 107(. ُمَعظِّ

44. الهام 

یکــی از واژگان تربیتــی اخالقــی قــرآن »الهــام« اســت. ایــن واژه بــه همــراه مشــتقاتش ماننــد: 
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ــه  ــرآن ب ــالح ق ــام« در اصط ــت. واژۀ »اله ــده اس ــون آم ــه در عی ــال آن 5 مرتب ــه و امث ــا، الَهَم الهام
معنــای القــای چیــزی اســت در قلــب و مخصــوص اســت بــه اینکــه از جانــب خــدا باشــد، ماننــد 
الهامــات غیــر وحیانــی پیامبــرn )قرشــی، 1352،ج 7: 191(. چنانکــه در عیــون نیــز بــه همین 
ُمــوِر ِعَبــاِدِه 

ُ
ــُه َعــزَّ َو َجــلَّ ِل معنــا بــه کار رفتــه اســت. بــه عنــوان نمونــه: »َو ِإنَّ اْلَعْبــَد ِإَذا اْخَتــاَرُه اللَّ

ْلَهَمــُه اْلِعْلــَم ِإْلَهامًا َفَلــْم َیْعَی َبْعــَدُه ِبَجَواٍب 
َ
ْوَدَع َقْلَبــُه َیَناِبیــَع اْلِحْکَمــِة َو أ

َ
ــُه َصــْدَره  ِلَذِلــَك َو أ َشــَرَح اللَّ

ــه، 1378ق، ج  1: 221(. ــن بابوی َواب «)اب ــِن الصَّ ــِه َع ــُد ِفی َو اَل َیِحی

45. ادب 

ــک  َبنَّ »ادب« یکــی از واژگان تربیتــی اخالقــی اســت. ایــن واژه بــه همــراه مشــتقاتش ماننــد: أَؤدِّ
و تأدیــب، 5 مرتبــه در عیــون آمــده اســت. واژۀ »ادب« و مشــتقات آن در متــن قــرآن بــه کار نرفتــه، 
ــه آن در معنــای »رعایــت حــدود اشــیاء و حقــوق  هرچنــد واژه هــای متــرادف و قریــب المعنــی ب

افــراد« در قــرآن آمــده اســت.

ادب در لغــت بــه معنــی ظــرف و مظــروف، صــالح نفــس، تهذیــب اخــالق و طعامــی کــه بــرای 
مدعویــن حاضــر مــی شــود، همچنیــن علمــی کــه بــا آن، مصونیــت از خطــای لفظــی و کتبــی در 
کالم حاصــل می شــود)ر.ک: فراهیــدی، 1409ق،ج 8: 85( در صحــاح اللغــه نیــز آمــده: »ادب 
دارای دو معنــی اســت: یکــی مربــوط بــه الفــاظ کــه بایــد بــه درس و کســب و تحصیــل حاصــل 
نمــود. ایــن ادب، معهــود نــزد خــود ماســت و دیگــری، ادبــی اســت کــه حقیقــت انســانیت بــا آن 
پــرورش یابــد کــه برتــر از الفــاظ و اصطالحــات مــی باشــد و آن را در لغــت، ادب نفــس مــی خوانیم، 
بــه معنایــی کــه رســول گرامی اســالم و شــاگردان مکتب معنــوی اش آورده انــد. در معنــی اول، ادب 
ــم ادب  ــه آن را عل ــرد ک ــه کار ب ــوان ب ــز می ت ــش نی ــتن و دان ــگاه داش ــدازه ن ــّد و ان ــی ح ــه معن را ب

ــن منظــور، 1414ق،ج 1: 206؛ بامــداد، 1343: 14(.  گوینــد«)ر.ک: اب

یکــی از معانــی ادب در کتــاب عیــون، رســاندن امــر و نهــی و آداب پــروردگار بــه مــردم و مطلــع 
ی ِإَلْیِهْم  کــردن و دریافــت منافــع اســت. بــه عنوان نمونــه: »ِمــْن َرُســوٍل َبْیَنــُه َو َبْیَنُهــْم َمْعُصــوٍم ُیــَؤدِّ
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ــه، 1378ق،ج 2:  ــن بابوی ــَراُر َمَناِفِعِهْم«)اب ــِه اْجِت ــوُن ِب ــا َیُک ــی َم ــْم َعَل ــهُ  َو َیِقُفُه َدَب
َ
ــُه َو أ ــَرُه َو َنْهَی ْم

َ
أ

.)100

46. فطرت

یکــی از واژگان تربیتــی اخالقــی قــرآن، »فطــرت« اســت. ایــن واژه بــه همــراه کلمــه »ُفُطــور« 2 
مرتبــه در عیــون آمــده اســت. واژه »فطــرت« از ریشــۀ »َفَطــر« بــه معنــای »شــکافتن« و در اصطالح 
قــرآن بــه معنــای شــکافته شــدن و در بســیاری از آیــات به معنــای »آفریــدن« اســت، چنانکه ممکن 

اســت بــه معنــای ابــداع، اختــراع و ایجــاد ابتــکاری نیــز باشد)قرشــی، 1352،ج 5: 194-193(.

چنانکــه در عیــون، عــالوه بــر معنــای زکات فطــره، افطــار روزه و عیــد فطــر، بــه معنــای »فطــرت 
انســان« نیــز بــه کار رفتــه اســت. بــه عنــوان نمونــه: »َو ِباْلُعُقــوِل ُتْعَتَقــُد َمْعِرَفُتــُه َو ِباْلِفْطــَرِة َتْثُبــُت 

ــه، 1378ق،ج 1: 151(.  ــن بابوی ُتُه«)اب ُحجَّ

47. حقد

»حقــد« یکــی از واژگان تربیتــی اخالقــی اســت. ایــن واژه بــه همــراه »َحَقــَد« 2 مرتبــه در عیــون 
آمــده اســت. ایــن واژه و مشــتقات آن، در متــن قــرآن بــه کار نرفتــه، هرچنــد واژه هــای متــرادف و 
ــوَق ُشــحَّ َنْفِسه«)حشــر،9( بــه آن در معنــای »عــادت بــه بخــل تــوأم بــا  ــْن ُی قریــب المعنــی »َو َم
حــرص« در قــرآن آمــده اســت)راغب، 1387: 259(. چنانکــه در عیــون نیــز بــه همیــن معنــا به کار 
َضــا ع َفْضــٌل َو ِعْلٌم َو ُحْســُن  ُمــوِن ِمــَن الرِّ

ْ
رفتــه اســت. بــه عنــوان نمونــه: »َفــَکاَن َمَتی َمــا َظَهــَر ِلْلَمأ

ــمِّ َو َمَضــی  ــی َضــاَق َصــْدُرُه ِمْنــُه َفَغــَدَر ِبــِه َو َقَتَلــُه ِبالسَّ َتْدِبیــٍر َحَســَدُه َعَلــی َذِلــَك َو َحَقــَد َعَلْیــِه َحتَّ
ــِه َتَعاَلــی َو َکَراَمِته« )ابــن بابویــه، 1378ق، ج 3: 20(. ِإَلــی ِرْضــَواِن اللَّ
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»تحلیل گفتمان« ساختار کّمی واژگان پر کاربرد تربیتی اخالقی قرآن با اندیشه های 
»gبر اساس متن »عیون اخبار الرضا ،gحضرت رضا

اینــک بــر آنیــم پــس از ارائــۀ آمــار »مجمــوع واژگان کتــاب عیــون«؛ »کل واژگان تربیتــی اخالقــی 
قرآنــی در ایــن کتــاب« و آمــار کاربســتی هــر »واژه« و »واژگان متناســب و هــم آوا« تــوأم بــا مشــتقات 
بــه بیــان آمــار درصــد کاربســت »هــر واژه تربیتــی اخالقــی عیــون« و »مجمــوع واژگان متناســب و 
هــم آوا«، نســبت بــه کل واژگان تربیتــی اخالقــی ایــن کتــاب مبــادرت نمــوده، ســپس بــه »تحلیــل 
ــدام  ــون«، اق ــن »عی ــاس مت ــر اس ــرت ب ــی حض ــی اخالق ــی واژگان تربیت ــاختار کّم ــان« س گفتم

نماییــم. امــا قبــل از آن یــادآوری چنــد نکتــه ضــروری اســت:

* یادآوری: 

1. تحلیــل گفتمــان حضــرت بــا محوریــت متــن عیــون اســت تــا انــگاره ای از باورهــای بنیادیــن 
و الیه هــای زیریــن اندیشــه های حضــرت را آشــکار کنــد. هرچنــد پژوهــس در همــه متــون روایــی 
حضــرت اعــم از عیــون و غیــر آن بــه عمــق پژوهــش نزدیــک تــر اســت، لیکــن در ایــن مقالــه، متــن 

عیــون بــه عنــوان »نمونــه تصادفــی« انتخــاب شــده کــه بــه طــور ویــژه ای معنــادار اســت.

ــامل  ــا ش ــت و صرف ــلبی اس ــی و س ــی ایجاب ــی و تربیت ــم از واژگان اخالق ــش، اع ــتر پژوه 2. بس
واژگان ایجابــی نمی شــود.

3. بــا توجــه بــه تجویــز »نقــل بــه معنــا« در روایــات شــیعه از ســوی معصومــانb و بــه ویــژه در 
زمــان صادقیــنb و پــس از آن،  و تبییــن حــدود و ثغــور »نقــل بــه معنــای مجــاز«،  مشــروط بــه دو 
شــرط: »انتقــال درســت معانــی و مقاصــد روایــت« و »رعایــت موازیــن ادبــی در الفــاظ و عبــارات 
حدیــث و عــاری بودن از رکاکــت لفظی«)معــارف،  1387: 143و157(؛ پنــج واژه »هبه«، »حقد«، 
»ســخاوت«، »تواضــع« و »ادب« بــا مشتقاتشــان در کتــاب عیــون آمده؛ ولــی در قــرآن کریم نیامده 
اســت. هرچنــد واژه هــای دیگــری کــه متــرادف یــا قریــب المعنــی بــه ایــن واژگان انــد، در قــرآن بــه 

کار رفتــه اســت. از ایــن  رو پنــج واژه فــوق در محاســبات کّمــی و جدول هــا لحــاظ شــده اســت.
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3. مبنــای پژوهــش َکّمــی، آمــاری حاضــر، صرفــا واژه هــای بــه کار رفتــه در بیــان حضــرت رضــا
g یــا بــه نقــل آن بزرگــوار، از دیگــر معصومــانb اســت؛ بنابرایــن کلماتــی کــه در بیــان راویــان 
ــه کار رفتــه، در بررســی کّمــی آمــاری مــّد نظــر  حدیــث، مأمــون، دیگــر مناظــره کننــدگان و... ب

نبــوده اســت.

4. در بررســی آمــار واژگان، مشــتقاتی کــه در حــوزه مفهومــِی واژه تربیتــی و اخالقــی قــرار 
نداشــتند، حــذف و محاســبه نشــده اســت. بــه عنــوان نمونــه: در بررســی آمــارِی مشــتقات واژه 
ــر، إدبــار و  ــر،  أدبــر، ُتدّبــر محاســبه شــده و کلماتــی ماننــد: ُدُب »تدبیــر«، واژگانــی هم چــون: ُمدّب
اســتدبار بــه معنــای پشــت، پشــت کــردن و روی  برگردانــدن، محاســبه نشــده اســت. و همچنیــن 
در بررســی آمــاری واژه »بصیــرت«، کلماتــی مانند:  اســتبصار، مســتبصر و... محاســبه شــده و واژه 

»بصــر« بــه معنــای چشــم، در نظــر گرفتــه نشــده اســت.

جدول1- فراوانی نسبی هر واژه توأم با مشتقاتش،  نسبت به مجموع واژگان تربیتی- اخالقی کتاب عیون

درصد مشتقات فراوانی واژه ردیف
17/71 ...تعّلم، عالم، ُعلماء، عاّلم،  َمعالم، یعلموا و 391 علم 1
12/55 ُیؤمن، أمانات، مؤمن، مأمونین، أمانة 277 ایمان 2
5/84 صادقا، ُمَصّدق، صدوق، صّدقهم 129 صدق 3
5/12 أطَوعهم، ُیطیع، أطاعنی، مطیع 113 طاعت 4
4/98 َذّکر، أذُکر، تذکیر، َذّکَرنا، تذکرون 110 تذّکر 5
4/66 دلیل، دالله، دالئل، استدالل، دّل 103 دلیل 6
4/44 ُحکم، حاِکم، ُحّکام، حکیم، ُمحَکم، ُحکماء 98 حکمت 7
3/98 ُمذِنب، ذنوب، َیذِنب، ذنبه 88 ذنب 8
3/21 ظالم، مظلوم، مظلمة، مظالم 71 ظلم 9
2/67 ُمّتقین، َتقّی، َاتقی، إّتِق، إّتقاء،  أتقیاء، َتَتوّقوا 59 تقوا 10
2/57 صالح، صالح، أصلح، َمصالح، صالحین، مصالحة 57 اصالح 11
2/26 ُمقّرب، أقرب، ُمِتقّرب، ُمقّربون 50 تقّرب 12
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2/22 اهتداء، مهتدین، َمهدّیون 49 هدایت 13
1/85 عارف، معروف، ُمعتِرف، َعّرف،  ُیعّرف 41 معرفت 14
1/67 ُمسَتبِصر، استبصار 37 بصیرت 15
1/63 ُتعاِدله، ُمعتدل، أعَدل، َتعِدل 36 عدالت 16
1/54 ص، خالص، ُمخَلصین ُمخِلص، ُمَخلِّ 34 اخالص 17
1/54 ظاّن، َتَظّنی، ظّنوا 34 ظن 18
1/54 موهبة، وّهاب، َیِهب 34 هبه 19
1/40 عاقل، عقول، یعقلون 31 عقل 20
1/22 َیتواّدون، التوّدد، ِوداد 27 مودت 21
1/17 صابر، َیصِبر 26 صبر 22
1/13 ُمدّبر، َدّبَر، أدبَر، ُتدّبر 25 تدبیر 23
1/08 اعف، ُمعافًا، ُتعفینی، عافانا 24 عفو 24
1/04 یحسد، حاسدة، تحاسد، ُحّساد 23 حسد 25
0/95 یسرق، سارق، مسروق، ُسّراق 21 سرقت 26
0/90 اکَملُت، ُاکِمل، َکَمال، َکَمَلْت، کامال 20 کمال 27
0/90 منافقون، َتنِفق، أنِفق 20 نفاق 28
0/81 َرشاد، استرشاد، ارشادنا 18 رشد 29
0/77 زکّیة، ُیَزّک، زّکاهم، زکّی 17 تزکیه 30
0/72 د، َزهادة، َزهدُت زاهد، َتَزهُّ 16 زهد 31
0/54 َوَعظ، مواعظ، واِعظ، ِعظة 12 موعظه 32
0/54 عَتِبر، َعَبرت، اعتبار، تعبیر 12 عبرت 33
0/54 شَککت، َتُشّکّن، شاّکین 12 شک 34
0/54 تأیسوا، آیس 12 یأس 35
0/49 ماَکره، َیمُکر 11 مکر 36
0/45 غفلوا، غافل، َغَفلت، َیتغاَفلَ 10 غفلت 37
0/40 سخی، أسخی 9 سخاوت 38
0/36 اصح، ُنصح، نصحتم 8 نصیحت 39
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0/36 بخیل، َبِخل 8 بخل 40
0/31 تواَضَع، ُمتواِضعین 7 تواضع 41
0/31 نذیر، منذر 7 انذار 42
0/27 خاِشع، َیخَشعوا 6 خشوع 43
0/22 الهاما، الَهَمه 5 الهام 44
0/22 ک و تأدیب َبنَّ أَؤدِّ 5 ادب 45
0/09 َحَقَد 2 ِحقد 46
0/09 ُفُطور 2 فطرت 47

09

جدول2- فراوانی نسبی »واژگان متناسب و هم آوا«، نسبت به مجموع واژگان تربیتی اخالقی کتاب عیون

درصد فراوانی واژه ردیف

26/05 575  طاعت،  تقّرب، زهد، تقوا، عدالت، صدق، عفو، هبه، موّدت، صبر،
سخاوت،  تواضع، خشوع، ادب و اخالص 1

23/38 516 عقل، علم، معرفت،  الهام، شّک، ظّن، فطرت 2

14/49 320  تذّکر،  تزکیه، موعظه، نصیحت، عبرت، غفلت، انذار، اصالح،
هدایت، کمال و رشد 3

12/55 277 ایمان 4

11/91 263 حکمت، بصیرت، تدبیر و دلیل 5

11/59 256 ذنب، ظلم،  حسد، یأس، مکر، بخل، سرقت، حقد و نفاق 6
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نتیجه گیری

1. بــر اســاس نــرم افــزار جامــع االحادیــث، مجمــوع واژگان کتــاب عیــون االخبــار 168640واژه 
و کل واژگان تربیتــی اخالقــی ایــن کتــاب، 2207واژه اســت. در نتیجــه واژگان تربیتــی اخالقــی 
کتــاب عیــون، معــادل 1/30 درصــد کل واژگان کتــاب اســت. از آنجــا کــه ایــن تجزیــه و تحلیــل 
آمــاری، در مجمــوع دو جلــد کتــاب عیــون االخبــار مشــتمل بــر 709 صفحــه )بــدون احتســاب 
مقدمــه مصّحــح و فهرســت(، انجــام شــده اســت، لــذا می تــوان بیــان داشــت، بــه طــور متوســط، 
بــه ازای هــر 1000 واژه ایــن کتــاب، چهــار واژه تربیتــی اخالقــی بــه کار رفتــه اســت. ایــن آمــار 
ــد:  ــب مانن ــترده ای از مطال ــف گس ــر طی ــتمل ب ــوق، مش ــف ف ــه تألی ــه این ک ــه ب ــا توج ــی، ب کّم
ــم اعتقــادی، معجــزات آن  ــارزات سیاســی و اجتماعــی ایشــان، مفاهی زندگی نامــه حضــرت، مب
حضــرت، مفاهیــم تفســیری، متــن زیــارات و... اســت و تألیــف مســتقلی در حوزۀ مفاهیــم تربیتی 
اخالقــی محســوب نمی شــود، بــه عنــوان آشکارســازِی انــگاره ای از الیه هــای زیریــن اندیشــه های 

حضــرت، معنــادار و  قابــل توجــه اســت.

 ،g2. آمــار وفــور نســبِی کاربســت هــر »واژه« تربیتــی اخالقــی قــرآن در عیــون اخبــار الرضــا
نســبت بــه کل واژگان تربیتــی اخالقــی آن،  بــه طــور خاصــی معنــادار بــوده و حاکــی از الیه هــای 
زیریــن اندیشــه های حضــرت و مهم تریــن مفاهیــم تربیتــی اخالقــی قرآنــی مــّد نظــر آن بزرگــوار 
ــأن  ــر عظیم الش ــالت پیامب ــی و رس ــان اله ــداف ادی ــن اه ــه اصلی تری ــوان نمون ــه عن ــت. ب اس
ــا  ــدق ب ــا 12/55٪؛ ص ــان ب ــا 17/71٪؛ ایم ــم ب ــون: عل ــی همچ ــب مفاهیم ــالمn در قال اس
ــا  ــم ب ــا 3/98؛ ظل ــا 4/44٪؛ ذنــب ب ــا 4/98٪؛ حکمــت ب ــر ب ــا 5/12٪؛ تذّک 5/84٪؛ طاعــت ب
ــت  ــا 2/22٪؛ معرف ــت ب ــا 2/26٪؛ هدای ــّرب ب ــا 2/57؛ تق ــالح ب ــا 2/67٪؛ اص ــوا ب 3/21٪؛ تق
بــا 1/85٪؛ بصیــرت بــا 1/67٪؛ عدالــت بــا 1/63٪؛ اخــالص بــا 1/54٪؛ عقــل بــا 1/40٪ بــه 
همــراه مشتقات شــان، بــه ترتیــب پــر کاربردتریــن واژه هــا،  نســبت بــه کل واژگان تربیتــی اخالقــی 

ــود. ــوب می ش ــون محس عی

3. آمــار وفــور نســبِی کاربســت »واژگان متناســب و هم آوا«، نســبت بــه کل واژگان تربیتی اخالقی 
آن نیــز  بــه طــور ویــژه معنــادار بــوده و بیانگــر اندیشــه های بنیادیــن حضــرت و طبقه بنــدی مفاهیم 
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دارای اولویــت در باورهــای تربیتــی اخالقــی ایشــان، متناســب بــا مفــاد وحیانــی قــرآن اســت. بــه 
ــوان نمونه:   عن

ــر،  ــوّدت، صب ــه، م ــو، هب ــدق، عف ــت، ص ــوا، عدال ــد، تق ــّرب، زه ــت،  تق ــای طاع 3-1. واژه ه
ســخاوت،  تواضــع، خشــوع، ادب و اخــالص تــوأم بــا مشتقات شــان کــه همگــی در حــوزه صفــات 
ــد از کل  ــی 26/05 درص ــوع 575 واژه یعن ــالمی اند،  در مجم ــانی و اس ــای انس ــت و ارزش ه مثب

ــد. ــه خــود اختصــاص داده ان واژگان تربیتــی اخالقــی را ب

3-2. واژه هــای عقــل، علــم، معرفــت،  الهــام، شــّک، ظــّن، فطــرت بــه همــراه مشتقات شــان کــه 
همگــی مرتبــط بــا مفاهیــم نظــری و تصــورات و تصدیقــات علمــی اســت،  در مجمــوع 516 واژه 

یعنــی 23/38 درصــد از کل واژگان تربیتــی اخالقــی را بــه خــود اختصــاص داده انــد.

3-3. واژه هــای تذّکــر،  تزکیــه، موعظــه، نصیحت، عبــرت، غفلت، انــذار، اصــالح، هدایت، کمال 
و رشــد تــوأم بــا مشتقات شــان کــه همگــی در حــوزۀ نظــارت بــر اندیشــه و عمــل، خودکشــیکی، 
ــد از کل  ــی 14/49 درص ــوع 320 واژه یعن ــد، در مجم ــای آن مطرح ان ــس و راهکاره ــب نف تهذی

واژگان تربیتــی اخالقــی را بــه خــود اختصــاص داده انــد.

3-4. واژۀ ایمــان تــوأم بــا مشــتقاتش کــه مرتبــط بــا حــوزه تصدیقــات علمــی تــوأم بــا کردارهــای 
عملــی اســت، در مجمــوع 277 واژه یعنــی 12/55 درصــد از کل واژگان تربیتــی اخالقــی را بــه 

خــود اختصــاص داده اســت.

3-5. واژه هــای حکمــت، بصیــرت، تدبیــر و دلیــل تــوأم بــا مشتقات شــان کــه همگــی بــه نحــوی 
مرتبــط بــا کمــال قــوه نظــری و عملــی و فلســفه و علل حاکــم بــر مفاهیم دینــی اســت،  در مجموع 

263 واژه یعنــی 11/91 درصــد از کل واژگان تربیتــی اخالقــی را بــه خــود اختصــاص داده انــد.

3-6. واژه هــای ذنــب، ظلــم،  حســد، یــأس، مکــر، بخــل، ســرقت، حقــد و نفــاق تــوأم بــا 
مشتقات شــان کــه همگــی در حــوزه صفــات رذیلــه و ضــّد ارزشــی رصــد می شــوند، در مجمــوع 
256 واژه یعنــی 11/59 درصــد از کل واژگان تربیتــی اخالقــی را بــه خــود اختصــاص داده انــد.
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